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Sobre mi, us diré quelcom ben significatiu, potser essencial.  

Em mouen nous aprenentatges, en qualsevol dels àmbits que ens 

ofereix la vida mateixa. Sóc una persona inquieta i curiosa, i vull 

posar a l’abast de les persones una  maleta creativa que, d’alguna 

manera, i metafòricament parlant, sempre duc amb mi. 

Amb el benentès de contribuir en la millora d’aquesta societat 

nostra, i com a tal,en la felicitat de tots els qui en formem part, us 

convido a conèixer l’interior d’aquesta  maleta oberta,  per a tots 

vosaltres. 

http://www.raulbeneitez.cat/
mailto:rbeneite@xtec.cat


Versos llaminers (Pintar l’aire!) 

VIURE en poesia, i apropar-la als infants. Aquest recull és un conjunt de 

poesies de temàtiques diverses, que he escrit adreçades als xics, amb la 

intenció de despertar el gust per escoltar-la, degustar-la, però també i a la 

vegada, estimular-ne la creació.  El conte “Pintar l’aire!” de Mabel Piérola, 

és el marc en el qual es desenvoluparan lleugeres històries de fons poètic, i 

en tot moment.  

 

"De cine,  

voladors,  

matiners,  

somiadors... 

Filiprims,  

riallers,  

perfumats,  

passatgers,.. 

Elegants,  

com botons, un milió, 

de PETONS!" 

Raül 

 

 

 

 

 

 



 

 

El meu cos humà 

 

Il·lustració de Tamara Hernández Ledesma 

Nom narrador/companyia 

Raül Benéitez 

www.raulbeneitez.cat 

Públic 

Infantil/Familiar 

Temàtica de l’espectacle 

Activitat musical 

Preu per sessió 

120 euros + IVA 

Descripció 

El cos humà resulta ser la nostra primera “carta de presentació” en el pretext 

de la trobada amb i en l’altre.  

Les parts del cos, a més de la cura que necessiten, poden ser també punts 

de partida o espais per desenvolupar continguts en clau de gestió emocional.  

Heus aquí un seguit de cançons que poden ser útils en el treball amb infants.  

Relat inspirat en el conte “L’abraçada” de David Grossman. 

 

Durada 

Durada 45/50 minuts. 

 

 

Material necessari 

Espai adequat. 



 

Observacions (text lliure)  

 

“El meu cos” representa, a títol personal, un treball important en la sana 

direcció  d’una acceptació necessària de la persona que som. I el cos, és part  

visible d’aquesta persona. L’acceptació d’un mateix passa per diferents 

estadis, però se’ns dubte, en un moment on encara es dóna excessiva 

importància al culte al cos, podem procurar camins que ens apropin a l’estima 

vers un mateix, i per tant, envers els altres. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=McJah6xeamc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rAOzrJO6OLA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=McJah6xeamc
https://www.youtube.com/watch?v=rAOzrJO6OLA


 

Cançons i natura (L’arc de la lluna) 

 

 

 

Nom narrador/companyia 

Raül Benéitez 

www.raulbeneitez.cat 

Públic 

Infantil/Familiar 

 

Temàtica de l’espectacle 

Activitat musical 

 

Preu per sessió 

120 euros + IVA 

 

 

 

 

 



Descripció 

Benvinguts i benvingudes al reguitzell de cançons que a continuació 

descobrirem. Sota aquest títol, o darrera d’aquest mateix, hi ha unes quantes 

cançons adreçades als nens i nenes d’educació infantil, i totes elles volen 

ajudar a apropar els infants als diferents elements propis d’un entorn natural 

proper i visible.  

Igualment, aquests mateixos elements, vinculats entre ells, propicien certa 

harmonia, fruit d’aquesta mateixa interrelació.  

El “fil” argumental neix i es desenvolupa a partir del conte “L’arc de la lluna”, 

de Txabi Arnal i Susanna Widmann, un preciós relat al voltant de les 

inquietuds de set animals que volen deixar de ser, com són...  

 

Durada 

Durada 45/50 minuts. 

 

Material necessari 

Espai adequat. 

 

Observacions (text lliure)  

Donada la importància d’una sensibilització mediambiental ben primerenca, 

el conjunt de les diferents propostes vol ajudar a vetllar per aquesta presa 

de consciència, que, amb el pas dels anys, anirà consolidant-se i reafirmant-

se com a tal.  

Seguint un fil argumental que enllaça les diferents cançons i dinàmiques, 

descobrirem un paisatge naturalment bonic. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FzAH3LRn8s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FzAH3LRn8s


 

 

 

La poesia dels objectes 

 

Nom narrador/companyia 

Raül Benéitez 

www.raulbeneitez.cat 

Públic 

Infantil/Familiar 

 

Temàtica de l’espectacle 

Activitat musical 

 

Preu per sessió 

120 euros + IVA 

Descripció 

Essencialment, aquests objectes, els podem trobar en àmbits molt 

domèstics (d’estar per casa?) 

Sovint els tenim ben vistos i no hi parem especial atenció, però els objectes, 

que formen part també de les llars, tenen algunes coses a dir. Des de la 

seva senzillesa i presència, aquests petites troballes són també “patrimoni” 



important,  ja que ens remeten a la quotidianitat que estimem, i així, els 

objectes inunden  de sentit el nostre dia a dia.  

 

Durada 

Durada 45/50 minuts. 

 

Material necessari 

Espai adequat. 

 

Observacions (text lliure)  

Venim d’un temps en el que el tenir en un sentit material, es considerava 

sinònim de riquesa i progrés… tenir  moltes coses = persona poderosa, 

solvent, etc. 

En aquests moments, encara d’intensa crisi, estem veient com radica 

quelcom més profund, vinculat al ser, més que el tenir. És en aquest 

moment quan podem repensar una mirada nova i apreciativa cap a les 

coses senzilles, però que ens poden evocar a moments d’intensa felicitat, 

sobretot si aquests moments són compartits.  

La poesia dels objectes us pica l’ullet  i us convida a ser-ne partíceps… 

https://www.youtube.com/watch?v=uvOTnhMKs9o 

https://www.youtube.com/watch?v=IDIoqEIntHE&t=3s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uvOTnhMKs9o
https://www.youtube.com/watch?v=IDIoqEIntHE&t=3s


 

Il·lustració Tamara Hernández Ledesma 

 

Il·lustracions de Tamara Hernández Ledesma 

 


