
           

 

Música: Setmana del 13 al 20 de maig 

Aquesta setmana treballarem la peça musical 
A la cova del rei de la muntanya  (o al Palau 

del rei de la muntanya), que és un fragment de 
la música orquestral Peer Gynt, creada pel 

compositor noruec Edvard Grieg per a l’obra 

teatral d’Henrik Ibsen que té el mateix nom. 
 

Peer Gynt és una història fantàstica escrita en 

vers per Ibsen que narra les aventures de 
l’agosarat  Peer. En un moment de l’obra, Peer 

ha anat a parar als dominis del Rei de la Muntanya, un rei 
de trolls i gnoms que viu en les profunditats de la terra. Peer ha seduït la 

filla del rei i aquest  l’obliga a casar-se amb ella amb totes les 

conseqüències. Davant la negativa de Peer, que vol fugir, el rei ordena 
que el persegueixin. 
 

 

Quan éreu petits la fèiem al gimnàs, ho recordeu? Fèiem veure em 

lligàveu. Ai, què bufons que èreu!!!! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Aquí tens un vídeo Dibuixos A la Cova del rei de la Muntanya, 
amb la música, i també  aquesta versió feta amb peces de Lego: 

Cova rei muntanya Lego, 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen
http://ca.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt
https://youtu.be/r__Dk4oWGJQ
https://www.youtube.com/watch?v=eVRGZ2ag9tk


 Ara  tocada per una orquestra simfònica: 

A la cova Rei Muntanya, orquestra 
 

 

 Si encara no t’has avorrit  en tens una molt diferent  feta amb Line 

Rider, saps què és? 

  Al Palau del Rei de la muntanya. Line Rider 

 

 Ara has de part icipar, aixeca’t del sofà i agafa qualsevol estri, pals 

de brotxetes, pals xinesos, coberts.... que anem a fer música.  
Quan et surti els hi ensenyes a la teva família, després ho podeu 

fer tots junts. 
T’has fixat que la música va accelerant, no badis!, però segur, 

segur que et surt  molt bé! 

Segueix el ritme 
 

 I  per acabar una mica de percussió corporal  

Percussió Corporal Peer Gynt  

Si et ve de gust et pots gravar fent percussió corporal o amb els estris i 

m’ho  envies a tsala23@xtec.cat 

Una anècdota, aquesta música surt  a la pel·lícula Trolls, aquí en tens el 

fragment: Trolls, Peer Gynt 

També sóna als Pastorets que fan els de sisè, en el moment que canten 

els Dimonis, t’atreveixes a cantar-la? 

Som les fúries de l’infern, 

som els monstres infernals 

i al caliu del foc etern, 

forgem els pecats capitals. 

 

Som la força!  

som el llamp! 

som l’escòria! 

som l’espant! 

 

Nostra feina és atiar 

el foc dels avencs pregons 

i entre els homes fer triomfar 

totes les males passions. 

 

Visca, visca Satanàs! 

Mori, mori tot el bo! 

Cremi tot al nostre pas. 

Som el foc, el llamp i el tro! 

https://youtu.be/6zY5w0AF1xM
https://youtu.be/RIz3klPET3o
https://youtu.be/I1Ks0aHqH1E
https://www.youtube.com/watch?v=BxSmXNos8aw
mailto:tsala23@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=6rUlDwaw9Xo

