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Reconèixer les sensacions, pensaments, emocions que ens evoca una peça musical
Valorar la capacitat dels músics per expressar i transmetre inquietuds, malestar, etc.
entorn dels conflictes socials
Conèixer algunes dades de les conseqüències de les guerres actuals
Qüestionar la guerra com a estratègia de resolució de conflictes

Un número indiferent de persones a partir de 6 anys.

Peça musical Star-Spangled Banner, localitzable als cd "Best of Jimi Hendrix" i "Live
at Woodstock". Paper d’embalar, estris de pintar, caixes de cartó i altres elements de
rebuig, etc. Aconsellem una sala sense taules.

1. Distribuïm, per terra i en diferents punts de la sala, un bon tros de paper d’embalar, dacs,
retoladors o altres eines per dibuixar, papers de colors, caixes de cartó i altres materials de rebuig,
i/o tot allò que ens sembli adequat com a suggeriment.
2. Presentem l’activitat. Comentem que la música pot ser un vehicle molt potent d’expressió,
reconeixement o denúncia de situacions diverses. En aquest cas escoltarem una peça interpretada
per Jimi Hendrix al macroconcert a Woodstock (EUA) el 1969.
És important crear l’espai i donar prou temps perquè els participants se situïn en l’activitat, si ho
considerem convenient podem posar alguna peça prèviament a la de Hendrix o fer algun altre
exercici d’escalfament perquè el grup se centri en l’activitat.
3. Fem l’audició. Dura uns quatre minuts. Els nois i noies han d’expressar lliurement allò que els
transmeti la música, dibuixant, ballant, escrivint, o de la manera que més còmodes se sentin.
4. Valorem a través d’una conversa com ens hem sentit. Primer formulant preguntes de l’estil: Us
ha agradat? Com us heu sentit? Què us ha suggerit la peça? Què en remarcaríeu? En aquest
espai és important comentar sentiments i emocions. Si a algun noi o noia li recorda la guerra,
n’estirem del fil demanant-li que concreti quines coses de la peça l’hi ho han fet pensar.
Conversem tots plegats sobre aquest punt. Si cal, tornem a escoltar algun fragment de l’obra.
5. Comentem què imaginen que volia denunciar Hendrix amb aquesta peça, si saben de quina
peça musical es tracta i si l’havien sentida mai abans. Descobrim que és l’himne dels Estats Units
d'Amèrica i ens preguntem què passava a EUA el 1969.
6. Comentem breument la història de la guerra del Vietnam i la seva repercussió a EUA. A partir
d’aquí comentem els beneficis i costos de les guerres com a estratègia de resolució de conflictes.
7. Tornem a escoltar la peça musical.
8. Avaluem.
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Al final de l’activitat establim una conversa: Què heu sentit o pensat la segona vegada que heu escoltat
la peça? Com ha estat respecte a la primera vegada?
Creieu que amb la seva interpretació Hendrix aconsegueix transmetre allò que volia? Us ho ha
transmès a vosaltres?
Compartiu la preocupació de Hendrix per les guerres? Justifiqueu-ho.
Creieu que amb les guerres s’aconsegueix solucionar els conflictes socials i polítics que les originen?
Quines altres possibles maneres de buscar solucions se us acudeixen?

Per a ampliar informació sobre aquest tema:
▪ Aquesta activitat i l’activitat “La pau. El cant dels Ocells, Pau Casals” poden ser complementàries
per treballar els conceptes de guerra i de pau. Al document “Introducció de conceptes: pau,
violència, conflicte” hi trobareu un breu marc teòric:
http://www.pangea.org/unescopau/img/programas/educacion/publicacion002c.pdf
▪ Al document “La música com a instrument d’educació per a la pau” trobareu un breu marc teòric
sobre les guerres i la guerra del Vietnam:
http://www.pangea.org/unescopau/img/programas/educacion/publicacion010.pdf
▪ Per ampliar més continguts sobre la guerra:
BASTIDA, Anna: Desaprender la guerra, Ed. Icaria 1994.
FISAS, Vicenç: Procesos de paz y negociación de conflictos armados. Ed. Paidós, 2004.
▪ Per ampliar més continguts sobre la guerra del Vietnam:
http://www.historiasiglo20.org/enlaces/vietnam.htm
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761552642/Guerra_de_Vietnam.html
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