Partitures digitals
en pdf
CATÀLEG
DIGITAL
Esplai XXI

El meu capell
Cançó popular catalana
Canción popular catalana
Catalan folksong
Chanson populaire catalane
Katalanisches Volkslied

Recopilació:

Margarida Barbal i Rodoreda
Joan Carles Martínez i Prat

ISMN: 979-0-69232-938-1
1a edició en pdf: novembre 2017

La reproducció total o parcial d’aquesta obra
per qualsevol procediment, compresa la
reprografia i el tractament informàtic, i també
la distribució d’exemplars mitjançant lloguer
i préstec, resten rigorosament prohibides
sense l’autorització escrita de l’editor o
entitat autoritzada, i estaran sotmeses a les
sancions establertes per la llei.

© Margarida Barbal i J. C. Martínez
© DINSIC Publicacions Musicals, SL

Tia-ia-ó
Col·lecció Esplai XXI

La reproducción total o parcial de esta obra
por cualquier procedimiento, incluyendo la
reprografía y el tratamiento informático, así
como la distribución de ejemplares mediante el
alquiler o el préstamo, quedan rigurosamente
prohibidas sin la autorización escrita del editor
o entidad autorizada y estarán sometidas a las
sanciones establecidas por la ley.

All rights reserved. No part of this score may
be reproduced or transmitted in any form
or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying, recording, or any
information storage and retrieval system,
without permission in writing from the
Publisher.

Magatzem: Sepúlveda, 84
08015 Barcelona
Seu social: Gran Via de les Corts
Catalanes, 529 - 08011 Barcelona
Tel: + 34 93 832 69 46 + 34 93 318 06 05
email: dinsic@dinsic.com - www.dinsic.com

2/3

El meu capell
Popular catalana

3- EL MEU CAPELL

Melodia popular que inspirà
el "Carnaval de Venècia"
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Melodia popular que inspirà
el Carnaval de Venècia

j
œ œ
dom

pun - tes,

‰

j œj
œ

tres pun -

Fotocopiar partitures sense els permisos corresponents és il·legal - Tia-ia-ó

El meu capell té tres puntes,
tres puntes té el meu capell.
Si no tingués les tres puntes
no seria el meu capell.
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La col·locació és indiferent, però sempre serà millor que feu una rotllana.
Mode d'interpretació: Es va repetint la canço sense deixar de fer els gestos,
però progressivament - a cada repetició - es deixa de cantar una paraula determinad
Primer: MEU; després: CAPELL; després: TRES; i finalment: PUNTES.
A la darrera repetició, doncs, només s'ha de sentir:
"El...té.., ...té el... ..."
Si no tingués les..., no seria el... ..."
Podeu acabar repetint de pressa el cant i els gestos tal com la primera ve
Us ajudarà a aguditzar l'atenció.
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