Barcelona,

8, 9 i 10 de maig de 2019

ReGloBer, intercanvi
d’estudiants improvisadors

QUI SOM?
ReGloBer, intercanvi d’estudiants improvisadors és un intercanvi
d’estudiants que fan cançó improvisada a l’aula, com a contingut
curricular de secundària i que d’una manera o d’una altra n’ha esdevingut
una de les seves aficions.
El curs passat es va fer a Galiza (mireu la foto de portada) i aquest curs
som l’Institut Montserrat -Barcelona- i l’Institut Ramon Berenguer IV
-Santa Coloma de Gramenet- els amfitrions.

QUÈ FEM?
GLOSAR: l'art d'improvisar versos cantant. Una tradició
ancestral que reneix amb força als països catalans del s.XXI.

La cançó improvisada, o poesia oral improvisada, és
una pràctica, amb més o menys vigència i amb uns usos
socials més o menys actualitzats, present en tots els
territoris del món.
A Catalunya, els darrers vint anys ha anat agafant
força i actualització social, i els seus usos passen per
pràctiques col·lectives no organitzades, dinamitzacions
de sobretaules, espectacles, inauguracions… I els
darrers deu anys, ha tingut una forta empenta dins el
món educatiu.
És una pràctica que mobilitza moltes habilitats i
competències: coneixement literari (rima, mètrica,
figures retòriques), expressar-se en públic, cantar solista
en públic. A més, han de tenir coses a dir, han de
mobilitzar coneixements i, finalment, han d’acceptar la
reacció del públic i acceptar el seu propi error.

Pràctica i aprenentatge de competències artístiques
Aquest mateix procés, amb més o
menys intensitat, s’està portant a
terme a diversos llocs de l’Estat on la
cançó improvisada té certa vigència.
És en aquest escenari on s’inscriu el
nostre projecte ReGloBer, intercanvi
d’estudiants improvisadors, un
intercanvi d’estudiants que fan cançó
improvisada a l’aula i que d’una
manera o d’una altra n’ha esdevingut
una de les seves aficions.

Una experiència per compartir
● L’institut Montserrat (Barcelona) i l’institut Ramon Berenguer IV (Santa
Coloma de Gramenet) organitzen una trobada entre instituts provinents
de Galícia, País Basc i Catalunya.
● La trobada permet un aprofundiment en la pròpia pràctica de la cançó
improvisada (regueifas, bertsos i gloses) i en la dels companys dels altres
territoris: com es fa, quan es fa, perquè es fa així, situacions on es glosa,
coneixement de les altres cultures…

Quin és el nostre programa?
Dimecres 8 de maig

Dijous 9 de maig

Divendres 10 de maig

14:30h punt de trobada bascos i gallecs a
l’ateneu popular de nou barris
15h dinar al bar de l’Ateneu Popular de Nou
barris

9h visita guiada pels alumnes del RB4 als llocs
més emblemàtics de Santa Coloma de
Gramenet.

10h mostra final de l’Improversem a l’Institut
Barri Besòs.

16h arribada d’alumnes de l’institut Montserrat i
Institut Ramon Berenguer IV(RB4) de Santa
Coloma de Gramenet.
16-18h activitats de coneixença entre tots els
adolescents.
18:30h obertura de portes
18:45h a l’auditori de l’Ateneu Popular de
NouBbarris,
mostra
d’improvisació
oral
d’estudiants bascos, gallecs i catalans.
(emmarcat dins la programació de l’ap9b i dins
el cicle Literaldia de l’Euskal Etxea)
20,30h sopar al bar de l’Ateneu Popular de 9b

14h dinar de comiat.
A les 12h mostra d’improvisació oral d’estudiants
bascos, gallecs i catalans a la sala d’actes de
l’institut RB4.
14h dinar a l’institut RB4.
15:30h visita guiada pels alumnes de l’I.
Montserrat pels llocs més emblemàtics de
Gràcia.
19h concert de repertori català a l’ateneu la
Torna.
20,30h sopar i sobretaula a l’Institut Montserrat.

Regueifas, Bertsos i Garrotins. Els i les adolescents
improvisen.
Sota aquest títol es presenta l’espectacle que farem conjuntament l’alumnat que
ens hem reunit en aquest intercanvi.
Així, els i les adolescents gallecs, bascos i catalans ens improvisaran les seves
quotidianitats, les seves inquietuds, els seus dubtes i les seves veritats!

A més dimecres a l’Ateneu Popular de NouBarris ens acompanyaran també
l’alumnat de primària de l’escola Antaviana que participa del projecte
Corrandescola.

PATROCINIS

●
●

Presents en l’escenari i en el cartell
de mà, espectacle del dia 8.
Mencionats en diferents xarxes
socials.
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●
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