LES MÉS BELLES PARAULES : L’ESPECTACLE
(IES Camí de Mar de Calafell)

EL NAIXEMENT DEL PROJECTE
Les més belles paraules és un projecte creat pel grup CAU de l’IES Camí de Mar que,

inicialment, va néixer en motiu de la Diada de Sant Jordi del curs 2007-2008. Es tracta
d’un espectacle de força envergadura si tenim en compte que mobilitza diversos
departaments de l’Institut, més de 80 alumnes i una bona colla de professors i
professores.
Els professors responsables d’aquest projecte són la Mercè Andreu (professora de
Ciències Socials), el Dani Català (professor i cap de departament de Música), la Mercè
Cuscó (professora d’Educació Física), el Rubén Fortuny (professor i cap de
departament de Llengua i literatura catalana), la Maite Gironés (professora de Llengua
i literatura catalana), l’Agüi Ruiz (professora de Llengua i literatura castellana) i l’Àngel
Zapata (professor i cap de departament d’Educació Visual i Plàstica). Enguany s’han
incorporat també Sonia Pérez, professora de Física i Química, i Èlia Llorens,
psicopedagoga del centre.
A través de les tutories es va fer arribar la informació a tot l’alumnat. Havien d’anotar
en un document quines eren per a ells i elles “les més belles paraules”. Calia escollir
les paraules més boniques (pel seu significat, per la seva sonoritat, per allò que
implicaven...). N’hi havia moltes que es repetien, d’altres que vam descartar perquè no
s’adequaven a allò que perseguíem i d’altres que podíem agrupar perquè guardaven
una relació semàntica les unes amb les altres, o bé, perquè sortien repetides, però en
diferents llengües. Mots com solidaritat, pau, amistat, llibertat, diversitat,.. van ser
alguns dels seleccionats. En aquest procés de selecció també es van tenir en compte
les paraules elegide tant pel personal docent com pel no docent.
El criteri de selecció aquesta vegada va ser tenir en compte la representació i/o
interpretació teatral de la paraula; així doncs, es van eliminar aquelles paraules que
podien ser realment dificultoses a l’hora d’escenificar-les.
A partir d’aquí ja es podria treballar, paral·lelament, des de les diferents disciplines.
Primer, d’una manera individual i a mesura que anava passant el temps guiar la feina i
entrelligar-la a fi de convergir en el mateix punt.
Tot l’alumnat que hi ha participat ha estat de manera voluntària, menys l’alumnat del
Taller de teatre que ha treballat durant les dues hores setmanals disposades en l’horari
lectiu per a l’Alternativa a la religió i l’alumnat de Mediació que ho ha fet també dins
del seu horari lectiu. Han estat un total de 87 alumnes els que s’hi ha implicat (actors,
pintors, tècnics...). El treball s’ha realitzat, majoritàriament, aprofitant hores d’esbarjo i

alguna tarda fora de l’horari lectiu en el mateix centre (aula, gimnàs, sala d’actes
Mil·lenari).
També hi han participat desinteressadament 5 persones (perruquers, maquilladora,
fotògraf) vinculades amb el centre per ser familiars del nostre alumnat. Hem
d’entendre que res de tot això hauria estat possible sense la col·laboració de
l'Administració Educativa, l'AMPA, l'Ajuntament de Calafell, el Consell de Delegats i
l'alumnat, el professorat i el lideratge de l'equip directiu i de l'equip de coordinació.

GUANYEM EL PREMI BALDIRI REIXAC
El 7 de juny de 2008 ens comuniquen que Les més belles paraules ha estat guardonat

amb el Premi Baldiri i Reixac a mestres i professors en la modalitat d’una experiència
didàctica en la seva XXXa edició (3.000€).
La dotació econòmica del Premi anà destinada a l’ONG Educació sense Fronteres (ESF),
per tal d’ampliar i millorar la infrastructura i l’equipament actual a l’escola Anaísa a la
localitat de Palmarejo, una comunitat situada a 27 km de la ciutat de Santo Domingo
(República Dominicana). Aquest projecte, que té per objectiu la millora de la qualitat
de l’educació bàsica dels infants dominicans d’ascendència haitiana i dominicans més
empobrits de Palmarejo, beneficiarà, de manera directa, a 238 nens i nenes, a més
dels mestres i familiars.

DE LES MÉS BELLES PARAULES ALS FETS

És per aquest motiu, i atesa la bona acollida que va rebre l’espectacle de Les més
belles paraules, que s’ha repetit la representació al llarg del curs acadèmic 2008-09: a
Tarragona (en motiu de la Setmana de la Tardor literària), a Sabadell (a petició de
l’IES Arraona), a Barcelona (dins els actes de cloenda de la Setmana d’Acció Mundial
per a l’Educació) i es tornarà a posar en escena a Calafell el proper dia 15 de Maig (en
motiu del lliurament de Reconeixements Culturals Collita 2009 dins de la Festa de la
Cultura organitzada per l’Institut d’Estudis Penedesencs i l’Ajuntament de Calafell).
Respecte aquesta última actuació, amb la qual l’espectacle Les Més Belles Paraules
s’acomiadarà definitivament, cal remarcar que s’adaptarà l’obra (que originàriament és
d’una hora de durada al llarg de la qual es posen en escena un total de 56 paraules) a
les característiques de l’esdeveniment. S’ha fet una selecció de paraules adequades a
l’acte i s’han muntat noves coreografies.
Val a remarcar que tant les coreografies, com la música, la decoració,... són inèdites i
originals. Les Més Belles Paraules esdevenen un espectacle de llum, dansa,
música i literatura amb el qual es posarà la nota de color a l’acte del dia 15
de Maig. Un esdeveniment que esperem que no deixi indiferent a ningú.
La recaptació que s’obtingui d’aquestes representacions anirà adreçada a projectes
d’ajuda humanitària, seguint la línia iniciada el curs anterior.

