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Corrandescola
GAZTETXOAK KATALANEZ 
INPROBISATZEN
Helburua ez da glosak eta corrandak berreskuratzeaz gaztetxoak arduratzea.  
Kontua da katalana aisialdiarekin, ondo pasatzearekin, lotzea. Irakasleak 
ikasleak inprobisazio mota honekin motibatzen saiatzen dira, lortuz gero, bai 
ala bai, katalanez arituko baitira, ikasgelan eta ikasgelatik kanpo.

Euskarari gertatzen zaion bezala, gazte-
txoen aisialdian du erronkarik gogorre-
netakoa katalanaren normalizazioak. 
Ondo pasatzeko bitarteko gehienak –bi-
deo-jokoak, telesailak eta modako mu-
sika, adibidez–, gaztelaniaz daudenez 
gehienbat, erne daude hizkuntzaren al-
deko eragileak, neska-mutilek ez ote du-
ten lotuko ondo pasatzea gaztelaniare-
kin soilik, katalana ikasgelarako utzita. 
Horregatik, Corrandescola egitasmoak 
haize feskoa ekarri du. Corrandisten eta 
glosadoreen tankeran inprobisatuta, ka-
talanaren alde ludikoarekin egin dute 
topo. Ez hori bakarrik, adierazkortasu-
na eta musika lantzen dituzte, baita jen-
daurreko jardunari beldurra galdu ere.
 Albert Casals, Bartzelonako UAB uni-
bertsitateko irakaslea dago Corran-
descolaren abiapuntuan. 2006-2007 
ikasturtean tesia idatzi eta programa-
zio berritzailea ezarri zuen, proba gisa, 
Kataluniako hiriburuko eskola batean. 
Hurrengo ikasturtean, beste lau esko-
latara eraman zuen egitasmoa. Behin 
betiko proposamena, Corrandesco-
la programa didaktikoa, 2009an aur-
keztu zuen. Lehenago ere, katalanezko 
inprobisazioa erabiltzen zen helburu 
pedagogikoekin, baina funtsezko arazo 
batzuk bazirela konturatu zen Casals: 
ume txikiekin baino ez zen lantzen eta 
identitatearekin lotuago zegoen, peda-
gogiarekin baino. “Inprobisazioak es-

kola-curriculumeko gainerako arloetan 
eragin zezala nahi nuen, adibidez hiz-
kuntza lantzeko”, dio Casalsek. 
 Glosadoreen eta corrandisten tradi-
zioa, Herrialde Katalanetako inprobisa-
zio moldeetako bat da, Kataluniako Prin-
tzerrikoa jatorriz –Menorcan, Mallorcan, 
Valentzian eta Ebroko lurretan ere ba-
dira katalanezko beste inprobisazio ba-
tzuk–. 1990eko hamarkadan galtzear 
egon zen, baina gaur egun, tradizioak 
osasun hobea du. Hala ere, Albert Casal-
sek dioenez, Corrandescolaren helburua 
ez da ohitura hori berreskuratzea eta 
sustatzea, helburu pedagogikoetarako 
erabiltzea baizik. Ez dituzte inprobisa-
tzaileak eskoletara eramaten, alderan-
tziz baizik. Hau da, irakasleei ematen 
diete formakuntza, inprobisazioaren 
nondik norakoak barnera ditzaten, gero 
ikasgelan lantzeko. “Horrek alde didakti-
koa ondo garatuko dela bermatzen digu 
eta curriculumaren beste alderdi batzuk 
inprobisazioarekin uztartuko direla”.
 Casalsen tesiaren harira, Lehen Hez-
kuntzako maisu-maistra batzuk elkar-
tzen hasi ziren, eredu berritzaile hura 
ikasgelara nola eraman aztertzeko. Tar-
tean zen Gemma Pla, Cor de Cartxofa 
kultur elkarteko kidea eta Cassa de la 
Selva herriko eskolan musika irakaslea. 
Bere kabuz ere landua zuen aurretik in-
probisazioa ikasleekin eta Corrandesco-
lari berehala antzeman zizkion hainbat 

onura. “Liburuetatik eta koadernoetatik 
aldentzen da katalana, ikasleek gozatu 
egiten dute, hizkuntzarekin jolastu eta 
kantatzen dutelako”, dio Plak.

Eskaria hazten
Bost urte inguru daramatzate Corran-
descola ikastetxeetan modu antolatuan 
ezartzen, Albert Casals koordinatzaile 
dela. Urtetik urtera, gero eta ikastetxe 
gehiago batzen zaizkie. Aurtengo ikastur-
tean, esate baterako, ia 40 eskolak parte 
hartu dute, hau da, 700 neska-mutil in-
guruk. Programa ofizialetik kanpo ari di-
ren ikastetxeen berri ere badu Casalsek, 
haien formakuntza jaso duten irakasle 
askok beren kabuz eramaten baitute Co-
rrandescolako metodologia ikasgelara. 
Hortaz, ezin jakin zenbat ikasle ari diren, 
guztira, inprobisazioa lantzen. 
 Glosak eta corrandak, funtsean, jen-
daurreko jarduera direnez gero, esko-
larteko topaketak egiten dituzte kurtso 
amaieran, gelan ikasitako guztia erakus-
teko. Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. maile-
tako neska-mutilek oholtzatik abesteko 
aukera dute, ikaskideak eta beste es-
kola batzuetako gazteak entzule direla. 
Aurten lau topaketa antolatu dituzte. 
“Ez dago lehiarik, erakustaldiak dira 
funtsean”, dio Casalsek. “Azken finean, 
helburu nagusia da, ikasle guztiek edo 
gehienek publiko aurrean kantatzea eta 
inprobisatzea”. 
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 Corrandescolaren metodologia prak-
tikan oinarritzen dela dio Casalsek. Ka-
talan eta musika arloetako irakasleak 
dira arduradun nagusiak. Kontzeptu 
errazenak lantzen hasten dira: doinuak 
zeintzuk diren, nola errimatzen den eta 
abar. Ondoren, inprobisaziorako beha-
rrezkoak diren gaitasunak ikasten di-
tuzte, hala nola, baliabide estilistikoak 
eta oholtzan izan beharreko jarrera. 
Gemma Plak dioenez, ikastetxe bakoi-
tzaren mailara egokitu behar dute pro-
gramazioa: “Ez da gauza bera ikasle guz-
tiak jatorriz katalan hiztunak izatea edo 
kanpotik etorritako ikasle asko egotea. 
Katalana ez bada beren lehen hizkuntza, 
gauza errazekin hasten gara, esaterako 
errima pareekin”.

Bizipen positiboak
“Motibazioa areagotzen duen jarduera 
ludikoa da, ikasgelatik kanpo ere prak-
tikatzera bultzatzen ditu gazteak”, az-
pimarratu du Casalsek. Hizkuntza gai-
tasunean eragin positiboa du horrek 
eta, gainera, jendaurrean hitz egiteko, 
diskurtsoa egituratzeko eta norbere 
akatsak onartzeko baliabideak ematen 
ditu. “Sintesirako gaitasun itzela lortzen 
dute neska-mutilek, lau bertso-lerrotan 
dena esan behar dute!”, gaineratu du 
Gemma Pla irakasleak. Estereotipoak 
gainditzen ere laguntzen du, arlo akade-
mikoan kili-kolo dabilen ikaslea inpro-
bisatzen iaioa izan liteke eta. “Ikasleak 
pozik daude, funtzionatzen du”, ziurtatu 
du Plak.

 Nolanahi ere, onuradun nagusia katala-
na bera da. “Hizkuntza guztientzat, batik 
bat estaturik gabekoentzat, ezinbeste-
koa da bizipen positiboekin lotura izatea”, 
azaldu du Casalsek. “Jatorriz katalan hiz-
tun ez diren askoren aurreiritziak gain-
ditzen lagundu digute glosek”. Inguruko 
hizkuntzetan ez dago antzeko tradiziorik 
eta, hartara, ikasleek naturaltzat jotzen 
dute inprobisazioa katalan hutsean egi-
tea. “Raparekin, adibidez, ez da hori ger-
tatzen, katalanez ez ezik beste hizkuntza 
batzuetan ere badela ikusten baitute”.
 “Hizkuntza batek biziraun dezan, 
nahitaezkoa da hiztunek bizitzako gau-
za guztiak hizkuntza horretan egin ahal 
izatea, iraindu, ondo pasatu eta poesia 
erromantiko bat idatzi”, nabarmendu du 
Casalsek, “horregatik, geure-geureak di-
ren elementu ludikoak behar ditugu eta 
inprobisazioak zeregin hori betetzen 
du”. Corrandescolaren asmatzaileak 
ziurtatu duenez, “katalanaren geroa ai-
sialdiaren eremuan erabakiko da”. n

2011ko Corrandescola topaketa. Ez da lehia izaten, erakustaldia baizik. Hainbat 
ikastetxetako ikasleak oholtzara igotzen dira inprobisatzera. Entzuleen artean ikaskideak 
eta beste ikastetxeetako gaztetxoak izaten dituzte.
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