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Enguany el Flic enceta una programació específica per a les escoles: el Flic EDU que té per 

objectiu oferir recursos als centres per a promoure la literatura i el foment de la lectura tenint en 

compte el marc curricular. El Flic vol incentivar la cultura literària dels nois i noies escolaritzats 

a partir del gaudi artístic que constitueixen un punt de partida per dotar d’eines pedagògiques 

als docents que els permetran continuar aquesta tasca a les aules.  

Us proposem que vingueu al CCCB ha escoltar el conc ert de les 2princesesbarbudes 

que han musicat els textos recollits per Joan Amade s, el Flic us proporcions eines per 

continuar treballant la relació literària – musical  a l’aula amb el CD del concert, les 

partitures i lletres de les cançons i  un dossier p edagògic de la mà dels músics de la 

Roser Ros. 
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L’espectacle “ Cançons i rimetes”  
 
 
Les 2princesesbarbudes fan una interpretació personal de la música tradicional catalana, 

recollida en el llibre “Folklore de Catalunya – Cançoner” per Joan Amades. Amb una estètica 

minimalista, fent servir instruments de joguina i amb ritmes pop les 2princesesbarbudes 

revisiten cançons de joc, de treball, de bressol, danses, romanços i cantarelles tradicionals 

catalanes.  

  

Podríem dir que una princesa canta i que un barbut hi posa els micròfons. I també podríem dir 

que una barbuda dibuixa i un príncep toca els acords. Un barbut que és princesa i una princesa 

que és barbuda, això sí que és veritat. Entre guitarres roses, maraques-granota i trompetes 

plasticoses, hi trobareu Marc Marcé i Helena Casas fent música baixeta per a gent baixeta. 

2princesesbarbudes que recordaran cançons i rimetes amb instruments 100% de joguina. 

 

2princesesbarbudes proposen l’etiqueta música baixeta. Baixeta perquè es fa amb instruments 

petits, sense piles i que no sonen fort. Baixeta perquè la gaudeixin petits i grans. Baixeta 

perquè és senzilla i minimalista. Baixeta perquè és artesanal i de producció numerada. 

 

 

Preu per nen: 4€ 

Material per l’escola  : 

• Dossier recull amb totes les cançons per a les esco les ( lletres i partitures ) 

• Propostes per realitzar a l’aula 

• Disc 

Dia:  17.01.13  

Horari: 09:30h - 10:30h - 11:30  

Cursos : Infantil i primària 

 

Reserves i més informació a flic@tantagora.net 

 

http://www.youtube.com/watch?v=C3p4zmSTZuw&feature=youtu.be 
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