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Monogràfic
Contribucions a l'educació lingüística i literària

El Rhythm And Poetry (RAP) neix, durant la dècada del 1970, com un es-
pai d’expressió lírica dins la cultura del hip-hop, que dóna veu al malestar 
dels joves afroamericans del barri del Bronx, a Nova York, que se sentien 
abandonats en una societat ofegada per l’atur i la marginació social. Aquest 
posicionament crític envers el món, la dignitat humana i el que no és just 
segueix essent la substància de les lletres de rap contemporànies, moltes de 
les quals són una declaració de principis que busquen el compromís social 
a través de la queixa i la reflexió crítica. En paràmetres musicals es tracta 
d’un estil recitat que consisteix a “parlar” històries i reflexions inserint-les 
en una base rítmica o instrumental. En paràmetres comunicatius, la compo-
sició d’un rap és un exercici expressiu complex i sofisticat, tant en el nivell 
lingüístic i textual com en el líric, amb forts vincles amb el discurs poètic.

El rap ha tingut una presència escassa i anecdòtica a les aules de l’entorn 
educatiu a Catalunya. Per què? Probablement pel seu esperit contestatari en 
contra de l’establishment sociopolític i ideològic, i perquè fomenta l’enginy 
transgressiu d’experimentació amb la llengua “estàndard” que típicament 
s’ensenya a l’escola. Darrere un rap sempre hi ha un exercici de reflexió 
crítica que repta el pensament establert i les convencions del gènere i la 
forma poètica. En canvi a d’altres països com els Estats Units o Alemanya 
hi ha una llarga tradició pedagògica que experimenta amb la cultura hip- 
hop com a espai cultural d’aprenentatge dins del que s’anomena “la peda-
gogia del hip-hop” (Hill 2009). En el context català (i també a Espanya), 
ha estat recentment que la recerca educativa ha començat a estudiar les 
possibilitats pedagògiques del rap des del punt de vista de l’aprenentatge 
lingüístic (Aliagas, Fernández i Llonch 2016; Morgade, Poveda i Verdesoto 
2016; Garrido i Moore, en premsa).

Aquest monogràfic presenta les bases històriques, musicals i discursives de la 
música rap en català i n’explora les potencialitats a l’aula amb nens i joves. 
En concret, s’examina la connexió entre el rap i la competència lingüística, 
escrita i oral, en diversos contextos d’aprenentatge formals (assignatures 
com la d’anglès i música) i informals (cursos d’estiu, tallers extraescolars). El 
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monogràfic recull i dóna visibilitat a experiències que s’estan 
desenvolupant a Catalunya els darrers cinc anys. 

El conjunt dels articles ofereix al mestre i al professorat una 
entrada, contextualitzada i reflexiva, a l’ús pedagògic del 
rap. Els primers dos articles contextualitzen el món del rap 
en paràmetres musicals i sociolingüístics. El primer, signat 
per la periodista musical de la revista Enderrock Elisenda 
Soriguera, titulat “Sobre la curta història del rap en català”, 
descriu els orígens socioculturals de la música rap, alhora que 
la situa en la complexa cultura del hip-hop. També ens parla 
de l’emergència del rap en català i com ha evolucionat cap a 
la fusió amb altres músiques. Al segon article, “Hip-hop latino 
a Barcelona: cap a una reivindicació de les varietats llatinoa-
mericanes en un context urbà”, el sociolingüista Víctor Corona 
ens presenta dades d’una investigació etnogràfica sobre les 
trajectòries sociolingüístiques i acadèmiques de joves rapers 
llatinoamericans afincats a Barcelona que durant els darrers 
anys han començat a incloure paraules i expressions en català 
a les seves lletres, un fenomen que reflecteix la hibridesa 
social i lingüística d’una societat globalitzada.

El tercer article, “El hip-hop va salvar-me la vida i em va portar 
a la universitat”, és una entrevista a El Meswy (nom artístic) 
/ José Magro, que comparteix la seva història amb el món del 
rap des de posicions i rols diferents: com a artista de rap, 
com a educador de tallers de rap per a joves, com a lingüista 
que investiga la llengua del rap i també com a professor uni-
versitari que aprofita lletres de rap com a material didàctic 
per treballar l’anàlisi crítica dels seus alumnes al voltant de 
temes com el racisme i les desigualtats socials i de gènere.

Els quatre articles següents presenten anàlisis d’experiències 
didàctiques concretes implementades recentment a Catalunya, 
tant en aules d’educació formal com en tallers d’estiu. En conjunt,  
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els articles mostren espais d’aprenentatge/ensenyament diferents: l’aula 
de música de Primària (Medina), l’aula de música de Secundària (Aliagas 
i Fernàndez; Altide), el taller al marge de la institució escolar en centres 
comunitaris (El Meswy) i escoles d’estiu (Moore i Garrido).

La investigadora Núria Medina, a “El rap en anglès a Primària, un treball 
interdisciplinari”, analitza un projecte d’aula articulat col·laborativament 
entre les assignatures d’anglès i música que pren la dimensió musical del rap 
per potenciar elements concrets de la competència comunicativa d’alumnes 
de Primària, com el ritme, la rima i l’adquisició de vocabulari. La investi-
gadora Cristina Aliagas i la professora de Música Júlia Fernàndez, a “El rap 
com a pont per a l’escriptura poètica”, analitzen un taller de rimes impartit 
a l’institut Lluís de Peguera (Manresa) per l’artista de rap Pau Llonch per 
veure’n els efectes en l’escriptura poètica d’alumnes de Secundària. D’entre 
els efectes més positius destaquen la relació entre el rap i la deselitització 
de l’escriptura a l’aula, que es planteja com un procés híbrid entre l’oralitat 
i l’escriptura que afavoreix la capacitat expressiva. A continuació, Óscar 
Altide, professor de música de l’Institut Quatre Cantons de Barcelona, a 
“Diem no a la violència masclista a través del rap: anàlisi d’una experiència 
educativa a Secundària”, comparteix una experiència educativa en la qual 
la creació de raps serveix per aprendre música i per reflexionar críticament 
sobre temes d’ètica. Finalment, en l’article “El rap en la didàctica del plu-
rilingüisme”, les investigadores Emilee Moore i M. Rosa Garrido presenten 
una altra experiència centrada en l’ús del rap com a recurs per a la reflexió 
sobre el plurilingüisme entre els joves en una societat globalitzada.

Daniel Cassany tanca el monogràfic mostrant les aportacions que l’ús escolar 
del rap fa a l’educació lingüística i literària. El seu article “El rap entra a 
l’aula: implicacions per a l’educació lingüística i literària” ens ofereix una 
magnífica síntesi del potencial pedagògic del rap i com pot emprar-se per 
reforçar l’aprenentatge lingüístic, l’escriptura i la competència poètica dels 
nostres alumnes.

El monogràfic analitza la intersecció entre el rap i l’educació lingüística des 
de tres mirades complementàries: a) la musical i sociolingüística, b) la de 
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l’artista del rap i c) la de l’investigador en educació lingüística. 
En aquest sentit, el monogràfic compta amb la participació 
de professionals del món del rap (dos artistes i una periodista 
musical), investigadors en educació i sociolingüística, i també 
amb dos professors de Secundària. D’altra banda, els articles 
basats en experiències didàctiques també inclouen les veus 
de nens i adolescents. La diversitat de mirades i veus dóna un 
aire holístic i més complet al conjunt del monogràfic que, a 
més, aspira a donar visibilitat a un fenomen educatiu emergent 
a Catalunya: la integració “amb sentit” del rap a les aules.

Cristina aliagas
Coordinadora del monogràfic
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