
 

Número 2, març de 2006

Cultura

La seva visita:

El dia 29 de març el narrador Cesc 
Serrat va visitar l'IES  Lliçà. 

 Va fer vàries sessions amb 
diferents grups de primer i va 
explicar tot tipus de contes i 
històries com:  “En Joan i 
l'Antònia”, “Martí el caparrut”, “El 
geni, el pescador”, ... compaginant-
los amb accessoris molt enginyosos 
com: barrets, maletes, mocadors, 
figures de fusta, penjadors, figures 
de fusta, penjadors d'estendre 
roba, imants, globus d'aire ..., i 
tècniques com: auques, 
expressions corporals, visuals, 
orals, onomatopeies..., amb la 
finalitat de captivar al seu públic.

Segons els comentaris dels 
alumnes la qualificació que 
donaven a Cesc Serrat era molt 
bona.  

Té com a costum al començament 
de cada interpretació, dir al seu 
públic que no aplaudeixin, que no 
preguntin i que no comentin, per 
evitar qualsevol interferència i no 
trencar l'atenció del conte.

   

Al  final  de  cada  conte  o  història 
explicava el que havia utilitzat per 
explicar-lo.

Cesc  Serrat  té  una  manera  molt 
enginyosa i  didàctica per explicar 
contes i atreure al seu públic.  

Ha  estat  un  bon  professor  per  a 
nosaltres,  les  noies  de  3r  d'ESO, 
que explicarem contes als alumnes 
de P5 de Lliçà d'Amunt, ja que, ens 
ha  explicat  les  seves  millors 
tècniques  i  experiències  per  a 
poder  fer-ho  molt  millor  i  amb 
menys  nervis.   Ens  va  comentar 
que abans d'explicar als nens petits 
havíem  d'assajar  molt  oralment 
perquè quan arribi el dia n o ens 
entrebanquem.

Cesc Serrat ha estat molt amable 
per  ajudar-nos  i  mostrar-nos  la 
seva estima.

Gràcies!

Biografia:

Francesc  Serrat  neix  a 
Terrassa, la ciutat de Dido, 
el  dia  20  d'abril  de  l'any 
1949.   L'historial  de 
Francesc Serrat incideix en 
el terreny del teatre, de la 
pedagogia,  de  l'animació 
cultural  com  en  el  de  la 
plàstica.   Cesc  Serrat 
forma  part  del  grup  de 
pallassos  PEP & BOCOI,  i 
les seves actuacions s'han 
estès per tot Catalunya. En 
tant  que   artista  plàstic, 
posseeix  diversos  premis 
de  disseny,  pintura  i 
cartellisme.  Serrat és a la 
vegada autor de llibres de 
contes,  d'antologies  de 
poemes,  teatre  i  música, 
així  com,  recentment,  ha 
enregistrat  un  CD  i  un 
“cassette”  de  contes  i 
cançons.   La  seva 
dedicació  pedagògica  es 
veu  avaluada  per 
nombrosos  tallers, 
“stages” i  pels llargs anys 
dins  el  camp  de  la 
docència.   Des de fa  uns 
anys ha recuperat la figura 
del  rondallaire  a  casa 
nostra  i  ha  passejat  amb 
els  seus  espectacles  de 
contes, tanmateix amb els 
seus cursos per mestres.

Cesc  Serrat,  visita  als  nois  i noies  de  
primer d'ESO de  l'IES  Lliçà.


