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LA POESIA enCANTADA
Taller de música, veu i poesia 
Dirigit a CICLE MITJÀ I SUPERIOR DE PRIMÀRIA i 1er ESO
Durada: dues hores

DESPRÉS D’IMPARTIR AQUEST TALLER DURANT MOLTS ANYS A CAIXAFÒRUM EDUCA 
I DE LLARGA EXPERIÈNCIA EN L’ENSENYAMENT DE LA MÚSICA, LA VEU I EL COS, TAN 
PER A PROFESSIONALS COM PER A ESTUDIANTS, PROPOSO AQUEST DOS TALLERS A LES 
ESCOLES QUE N’ESTIGUIN INTERESSADES AMB L’OFERIMENT DE PODER DESPLAÇAR-ME 
PERSONALMENT A IMPARTIR-LOS AL MATEIX CENTRE. 

Descripció

Com cantem i recitem la paraula? Com construïm i trobem poemes en la nostra vida 
quotidiana, en les frases fetes, en la publicitat i l’integrem en el nostre imaginari verbal i 
sonor? Direm el poema i li buscarem altres sortides, altres solucions, musicalitats. Impro-
visarem i ens convertirem en compositores i compositors i musicarem un petit poema 
extret del poemari del Bestiari més popular de la nostra literatura. I al final del taller, 
presentarem les nostres cançons als nostres companys i companyes.

Objectius 

· Crear connexions entre la Veu, el cos, la poesia i la música.

· Fomentar la creativitat en grup.

· Teixir vincles entre els nens i nenes per gaudir de la música i la paraula. 

· Incentivar la música i la poesia des del joc i el gaudi.

· Eines per a seguir treballant a l’escola i per actuacions com ara: Jocs Florals,  
Sant Jordi, Santa Cecilia.

Metodologia 

1. Tècnica i escalfament: respiració, 
concentració, jocs sonors, moviment 
a partir d’una música, presentacions.

2. Lectura col·lectiva d’un poema 
en tons i estats anímics diferents 
propiciant treball de caràcter i veu.

3. Musicarem petits poemes en grups 
reduïts que després cantarem i 
presentarem a la resta dels grups.

4. Visionarem vídeos vinculats al que 
haurem treballat al taller.

Les escoles opinen sobre la Poesia enCantada: 

http://bibliotecaorlandai.blogspot.com/2012/10/la-poesia-encantada-caixaforum.html 
http://rossellocs.blogspot.com/2008/10/caixaforum.html 



TOC, TOC: tinc tant de SO per a tu!
Taller de música, veu i paraula: l’Onomatopeia i el ritme
Dirigit a CICLE MITJÀ I SUPERIOR DE PRIMÀRIA i 1er ESO
Durada: dues hores

Descripció

Es una proposta per parlar dels sons que trobem en el nostre dia a dia, en els sons de les 
paraules que diem, les que existeixen i les que ens inventem. Recitem amb el nostre cos 
i la nostra respiració, component-li una música, ballant el seu ritme i escoltant els seus 
silencis. Juguem amb el so comprensible, l’incomprensible, l’onomatopeic, que la nostra 
veu pot oferir-nos, com ara la imitació dels sorolls de la quotidianitat, els que cada dia 
sentim pel carrer, del cant dels ocells que ens voleien, el bordar d’un gos, del tren que 
passa, etc. Construïm i trobem relats sonors, timbres i ritmes vocals. 

Objectius

· Propiciar l’observació sonora. L’escolta.

· Fer consciencia del so i el silenci.

· Fomentar la cohesió i participació entre els/les participants 

· Jocs i creacions en grups. Composicions corals

Metodologia 

1. Tècnica i escalfament: respiració, concentració, jocs sonors, dansarem i ens 
presentarem.

2. Jugarem i practicarem amb el ritme de les paraules i les seves percussions 
sonores. Les Onomatopeies.

3. Posarem atenció en allò que sentim, en frases i accions sonores del dia a dia. 
Treball en petits grups.

4. Aprendrem i cantarem un tema a varies veus i molt rítmic amb la seva 
coreografia a partir de certes paraules i sons.



Epíleg

Desitjo que aquests dos tallers que ara us proposo LA POESIA enCANTADA i TOC, 
TOC, tinc tant de SO per a tu! sigui del gust de tots: dels mestres, dels nens i les 
nenes que hi assisteixen i aprenguin coses que no sabien i que en consolidin d’altres, 
que els refresqui la memòria. Però sobretot, el que voldria en aquests tallers és la de 
sensibilitzar al màxim la importància de tenir cura del cos, de la veu, de la respiració, la 
concentració, l’atenció dels detalls quotidians, de tot allò que ens farà mantenir amb 
l’energia i l’actitud ben actives. 

Amb aquesta percepció, és fa molt més senzill afrontar i acollir la música, l’escolta, la 
paraula poètica, l’expressió de la pròpia emoció, la comunicació i l’empatia entre les 
persones que ens envolten. En definitiva, apropar-nos a la màgia de les paraules, la vi-
bració del so i la riquesa de la música des de la naturalitat i el plaer.

Vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=wk3uqse7N38 
https://www.youtube.com/watch?v=Dr5YZ7kI24Q 



BIOGRAFIA

MARIONA SAGARRA i TRIAS és Cantant i compositora. La veu, la creació, el piano i la 
poesia són la base del seu treball. Desenvolupa la seva carrera artística al Conservatori 
del Liceu de Barcelona i al Sweelinck Conservatorium d’Amsterdam. Interessada 
en la investigació de les noves possibilitats expressives de la veu, ja sigui amb elements 
electro-acústics, multi-efectes o simplement polifonies vocals i cançó. 

Com a cantant i performer col·labora amb músics i artistes d’àmbits com la dansa, 
la poesia, el teatre o les arts plàstiques. Ha estat convidada per l’artista Meredith 
Monk a cantar al Carnegie Hall de Nova York i a nombrosos festivals nacionals i 
internacionals com a cantant solista o amb el seu grup. Ha editat 8 discs. Ha impartit 
cursos per tot el territori i diversos països europeus així com també per a diverses 
companyies de teatre i dansa d’Europa i dels USA. Fa tallers infantils Poesia i Música 
per a nens i nenes, la “Poesia enCantada” i “Toc, Toc: tinc tant de so per a tu”. 
I ofereix CICLE DE CONFERÈNCIES ELS COLORS DE LA VEU o LA VEU: LA GRAN 
RIQUESA per Universitats Catalanes: UAB-ICE, UB, U. d’Alacant i Aules d’Extensió 
Universitàries d’arreu de Catalunya. Va crear i dirigir durant un dos anys el programa 
radiofònic Vox Populi a Catalunya Música. Ha compost moltes bandes sonores per 
a espectacles i obres simfòniques per a orquestres. Actualment imparteix cursos al 
Conservatori del Bruc, al Col·legi de Teatre, Institut del Teatre de Vic, Universitat 
Autònoma de Barcelona, i UB, etc....

Contacte:
Mariona Sagarra i Trias
Tel:+34 626 185 360
tallers@marionasagarra.com 
www.marionasagarra.com
 

https://www.facebook.com/mariona.s.trias
https://twitter.com/mariona_sagarra
https://www.instagram.com/mariona_sagarra/
https://www.linkedin.com/in/mariona-sagarra-trias-43796652/
https://soundcloud.com/user-768802948
https://open.spotify.com/search/results/mariona%20sagarra
https://www.youtube.com/channel/UCL9LLulU6oNIKn-ggDVwZ9g/videos
www.marionasagarra.com



