
DEBAT A L'AULA

La música, igual que els contes tradicionals, també inculca valors i el professorat
hauríem de tenir-ho molt present i poder debatre sobre el tema amb tota la
comunitat educativa per teixir complicitats i anar tothom a una.
Aquest vídeo pretén fer-nos adonar de l'exposició contínua a què estem
sotmeses a través de cançons sexistes, masclistes, que cossifiquen les dones. 
Hem de tenir molt present que de música masclista n'hi ha hagut sempre, no és
nou d'ara ni d'un sol estil musical ni procedència. 
Determinats estils musicals es relacionen amb països o gent més desafavorida
des d'una perspectiva econòmica. Si no volem ser classistes ni racistes, no hem
de fixar-nos només en determinats estils a l'hora de treballar a classe.
La música que ens arriba és l'estrictament comercial, no hauríem d'identificar-la
amb la seva procedència i pensar que tota és igual. La varietat existeix encara
que no ens arribi.
Qüestionem que les dones que surten amb determinades vestimentes o
maneres de ballar en alguns videoclips responen al que volen els homes. Cal
saber, però, que sobre la taula hi ha el debat de fins a quin punt també és la
societat patriarcal la que ens aboca a pensar així. Si més no, cal tenir-ho en
compte ja que és ben veritat que la societat patriarcal sempre ha promogut una
sexualitat puritana i passiva de les dones. 
El més important és que a partir del vídeo es creï un debat en què puguem
parlar de com veu el jovent aquest tema i pugui qüestionar-se, almenys a l'aula,
les lletres d'alguna música. No es tracta de censurar la música que escolten sinó
de fomentar l'esperit crític i entendre per què a cap escola ni institut s'hauria de
permetre escoltar música que fomenti les agressions contra les dones.
De música no masclista i d'estils musicals que els agradin n'hi ha, i normalment
en coneixen. Podem pensar i gravar entre tota la classe una llista de
reproducció per tenir a l'escola o institut per quan necessitem música per fer
les entrades i sortides, treballs, actuacions, etc. 

Mirem aquest vídeo a l'aula i després encetem un debat: 

VÍDEO SOBRE MÚSICA SEXISTA: https://youtu.be/SAwToc1Q0B4

APUNTS PER AL PROFESSORAT:

https://youtu.be/SAwToc1Q0B4

