Elga Cremades

Didactització de Jenifer (Els Catarres)

Activitat final: Jenifer (Els Catarres)
1. Mirem i observem. Què passa?
1. Mira el vídeo següent,1 sense so. Què creus que és aquest vídeo?
2. Escriu tres frases sobre el que creus que passa al vídeo. Què fan els personatges? Per
què?
3. Debat amb la resta de la classe el que succeeix al vídeo. Coincidiu en les opinions?

2. Escoltem. Què entenem?
4. Ara mira el vídeo amb so. Què entens? Què passa? Les previsions que havies fet es
compleixen? Per què creus que passa? Un cop escoltada la cançó, escriu tot el que
recordis.
5. A la història que explica la cançó hi ha un conflicte. Quin és? Per què es produeix? Et
recorda algun altre conflicte?
6. Torna a escoltar la cançó i emplena els buits amb les paraules corresponents:
Jo que ......... més català que les anxoves de l’Escala o els galets de ..................
Jo que tinc una erecció quan pujo al Pedraforca o faig ................ per Montserrat
Jo que ............. Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol
Jo que soc soci del ................ i no trago ni en pintura els pericos de Sarrià
Jo que ............. que en Serrat sempre ha estat un traïdor, al meu cotxe només sona Lluís Llach
Jo que tinc Els Segadors com a politò del ............... i la senyera al balcó
Jo que sempre ................ els productes de la terra
ara m'he enamorat d’una xoni de Castefa!
Oh, Jenifer! Em ................... el cotxe per tu
Oh, Jenifer! .............. a Pont Aeri els dos junts
I lluitarem pel .............. amor prohibit. Oh, Jenifer!
Jo que soc més català que el pi de les tres branques o la guita de la patum
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Trobareu el vídeo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=FhJR6OO1X8Y
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Jo que soc un gran entès de la cobla i la ................ i el mundillo casteller
Jo que sempre m'he enganxat als .................. de TV3 i als matins d'en Cuní
Jo que soc més ............. que el partit (de) Mohamed-Jordi en campanya electoral
Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el ............................ sagrat
Jo vull veure en Joel Joan actuant als pastorets dirigit per en Benet i Jornet
Jo que sempre ................ els productes de la terra...
ara m'he enamorat d’una xoni de Castefa!
Oh, Jenifer! Em ................... el cotxe per tu
Oh, Jenifer! .............. a Pont Aeri els dos junts
I lluitarem pel .............. amor prohibit. Oh, Jenifer!
Les ments estretes ens intenten ............................
repetint la història de Julieta i Romeu
que no veuen que el ................ ens donarà la raó?
............ és superior a tota por, a tot rancor.
I ens diuen que ............... el cor dividit
entre l'amor i el ................., la pàtria contra el desig
però jo no veig les parts, jo només veig el conjunt
i no hi ha força .................. que ens impedeixi estar junts
Oh, Jenifer! Em ................... el cotxe per tu
Oh, Jenifer! .............. a Pont Aeri els dos junts
I lluitarem pel .............. amor prohibit. Oh, Jenifer!

3. Estereotips, prejudicis i tòpics sobre els catalans
7. Al vídeo apareixen tot d’elements estereotípics relacionats amb la cultura catalana.
Relaciona cada element amb una imatge i indica si pertany a un dels elements
següents: a) gastronomia; b) mitjans de comunicació i cinema; c) clubs esportius; d)
símbol nacional; e) música; f) dansa; g) folklore; h) símbols nacionals; i) política
a.
d.
g.
j.
m.
p.
s.

anxoves de l’Escala
Barça
Convergència
els pericos de Sarrià
galets de Nadal
Jordi Pujol
Josep M. Benet i Jornet

b.
e.
h.
k.
n.
q.
t.

Serrat
Pi de les Tres Branques
els Segadors
guita de la Patum
Lluís Llach
senyera
cobla

c.
f.
i.
l.
o.
r.
u.

TV3
romesco
Josep Cuní
calçots
Els Matins
Mohamed-Jordi
Joel Joan
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pa amb tomàquet

w. sardana

x. els castells
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23.

24.

8. Busca la resposta a les preguntes següents:
a. Per què són rellevants les muntanyes com el Pedraforca o Montserrat? És important,
l’excursionisme, en la construcció de la catalanitat? Per què?
b. Per què un soci del Barça no suporta els de l’Espanyol?
c. A la cançó apareixen diversos punts de la geografia catalana. Saps quins són? Els
sabries situar?
d. Per què un bon català afirma que Serrat “és un traïdor”?
e. Què és una xoni? Quin conflicte pot tenir amb un bon català?
f. Què és el Pont Aeri que apareix a la cançó?
g. Què són els Pastorets?
h. Per què el protagonista de la història afirma que “es tunejarà” el cotxe?

4. Una mica de llengua...
9. A la cançó apareixen mostres de diversos temps verbals: el present d’indicatiu, el perfet
d’indicatiu, el futur simple i el present de subjuntiu. Els saps detectar? Sabries dir els
usos de cadascun dels temps? Detecta tots els verbs del text, canvia’ls de persona i
construeix una frase diferent amb cadascun.
10. Una expressió que es va repetint és Jo que... Què creus que aporta? Per a què serveix?

5. Parlem-ne
11. Busca més informació sobre un dels tòpics que apareixen a la cançó i prepara un petit
text explicatiu sobre el fenomen o el personatge en qüestió. Després, explica els fruits de
la teva recerca a la resta de la classe.

12. Debat: estereotips i prejudicis. Parleu, amb la resta de la classe, sobre les qüestions
següents:
a. Quins tòpics i prejudicis teniu vosaltres sobre els catalans? Esteu d’acord amb la cançó?
Creieu que un bon català ha de tenir unes característiques determinades? Per què?
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b. Creieu que hi ha tòpics sobre els americans? I sobre els habitants de Chicago? Quins?
Per què hi són?

13. Quin paper creieu que tenen els estereotips i els prejudicis en la nostra societat? Creieu
que ens influeixen a l’hora de prendre decisions o d’arribar a determinades conclusions?
Aquest text potser us ajuda a reflexionar-hi. Creieu que “el concurs” de què es parla és
una bona idea?
El millor concurs de TV3
Amb 'El joc dels prejudicis' és inevitable passar a fer, mentalment, allò que sabem que no està bé
MÒNICA PLANAS | 27/04/2018 19:48

El millor concurs en emissió de TV3 no dura més de sis minuts i no té premi. Tot i així, és efectiu i
el plantejament, divertit. Es tracta d’“El joc dels prejudicis”, la secció d’Elisenda Carod en el
programa “Està passant”, que presenta Toni Soler amb Òscar Andreu i Jair Domínguez. La
dinàmica és molt senzilla: l’Elisenda tria persones pel carrer i pregunta als presentadors del
programa si compleixen un determinat requisit. I els presentadors han d’endevinar-ho jutjant
aquella persona simplement per la seva aparença i per les dades més elementals que facilita. Per
exemple, el 23 d’abril, per Sant Jordi, els presentadors havien d’endevinar si les parelles
interceptades pel carrer ho eren de veritat o no. I aquest dijous, avançant-se al Dia del Treballador,
s’havia d’endevinar qui era el responsable principal d’un establiment comercial. El procés de
reflexió per endevinar-ho implica, immediatament, una revisió dels prejudicis socials: en funció del
gènere, de l’edat, de la roba que porten, de l’estil, de la manera que van pentinats, de la seva
bellesa o de la seva lletjor, de com parlen, de l’idioma amb què ho fan... Els presentadors han
d’argumentar per què han arribat a una determinada conclusió. Sovint l’alegria arriba quan el
ciutadà trenca amb els prejudicis que se li atribueixen.
La idea és bona: la imatge televisiva és imprescindible i l’espectador també juga a endevinar-ho
des de casa. Però, a més, té gràcia perquè els prejudicis són, per definició, políticament incorrectes
i poc adequats per ser verbalitzats públicament. En una època en què es reivindica precisament
la caiguda dels estereotips, el concurs t’obliga a utilitzar-los (dissimuladament) per donar la teva
resposta. És una situació compromesa. Només cal veure els equilibris que fan en Toni Soler i els
seus dos col·laboradors per raonar la contestació sense caure en els tòpics més caducs: primer
per no ferir el ciutadà enquestat que s’ha prestat a participar i després per no caure en els patrons
més anacrònics. Però en els processos de reflexió personal ¿podem dir que aquests prejudicis no
ens influeixen a l'hora d'elaborar una resposta? És inevitable passar a fer, mentalment, allò que
sabem que no està bé: basar-nos en els prejudicis més tronats que ens fan ràbia, sobretot perquè
considerem que no els tenim. Quan pregunten pel responsable d’una fruiteria t’agrada pensar que
és la dona i no l’home per trencar l’estereotip sexista, però, a la vegada, calcules que pot ser
l’home, precisament, perquè vivim en una societat masclista. “El joc dels prejudicis” és curt però
contundent perquè t’enfronta a una cosa pitjor que els prejudicis socials: t’encara amb els prejudicis
personals que no voldries tenir, i t’adones que, inevitablement, en som esclaus.
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