
 

  

Molts punks són partidaris de la 

ideologia anarquista (autogestió 

sense jerarquies ni poders). 

Hauràs de descriure una paraula i 

els teus companys/es l'hauran 

d'endevinar. La paraula és:  

Símbol Anarquista. En la 

descripció no pots fer servir 

aquestes paraules: Punk, La 

lletra A, Anarquia 

Avui en dia un tret molt 

característic dels rockabyllis 

són els tatuatges al pur estil 

americà. Busca per internet 

imatges d'aquests tatuatges i 

dibuixa-li un tatuatge a un 

company amb la mà contrària 

amb la que escrius. Tens 1'30 

min. 

El símbol més recognoscible de la 

cultura hippie és el cercle i les 

tres ratlles en forma de pota de 

gallina. El va crear Gerald Holtom 

per fer campanya pel 

Desarmament Nuclear i són la 

unió de la D i la N en l'abecedari 

de semàfor. Tens 2 min. per fer el 

símbol de la pau amb objectes i 

materials del teu voltant (no és 

pot dibuixar). 

Un bon nerd ha de poder 

reconèixer tots aquests 

símbols. Ets capaç de dir-ne 3? 

Per els hipsters el triangle s'ha 
convertit en un símbol que els 

representa. Aquest símbol 
matemàtic l'han utilitzat 

moltes cultures per 
simbolitzar l'equilibri i la 

proporció. Teniu 1'30 min. per 
trobar 10 triangles al vostre 

voltant. 

La mà cornuda és un dels 

símbols per excel·lència dels 

heavy metal. Però que 

significa realment? De on van 

treure la idea d'aquest símbol? 

a) Era un símbol del llenguatge 

de signes que significa "estar com 

una cabra"  

b) És un gest que feien les àvies 

per allunyar el diable  

c) És un gest per invocar els mals 

esperits 

Molts "Rappers" formen part 

de bandes de carrer i tenen els 

seus propis tatuatges i signes 

de mans però el que tot fan 

del rap ha de portar és un bon 

collaret. Com més gran millor. 

Teniu 2 min. per crear un 

collaret de raper amb el vostre 

símbol. 

Els seus símbols són les 

marques de roba, 

complements i cotxes cars. 

Identifica al menys 5 marques 

famoses entre els pijos. 



 

  

Els origens del punk es situen 

al Regne Unit i a Estats Units 

en una societat conservadora 

saturada de estereotips. Volen 

trencar amb tot el que els 

envolta fent-se seus tots allò 

que incomodava a la societat 

de l’època.  A quina dècada es 

situa el inici del moviment?  

a)80 b)90 c)70 

 

Els origens de la subcultura 

rockabilly provenen de les 

bandes de joves de classe 

treballadora dels Estats Units. 

La gran majoria eren fills 

d'italians o de hispans i la gent 

conservadora els anomenava 

despectivament :  

a) Chakas b) Greasers c)Mods 

Els orígens del terme Hippie 
venen de la paraula "hip" que 

vol dir popular, a la moda. I 
aquest moviment pacifista 
prové de la generació Beat 

que defensava: 

a) l'ús de les drogues, la llibertat 

sexual i la filosofia oriental  

b) L'ús de les drogues, la llibertat 

d'expressió i l'estudi del reggae  

c) La llibertat sexual, la llibertat 

d'expressió i la religió 

Els nerds són persones molt 

intel·ligents, sobretot en àrees 

específiques, però tenen una 

baixa autoestima i no gaires 

habilitats socials. Actualment 

han sorgit altres grups 

associats als nerds.  

Digueu-ne al menys 2. 

 

Els hipsters han sorgit com una 
barreja de totes aquelles 

subcultures de post-guerra que 
reivindicaven trencar amb els 
estereotips com els hippies, 

beatnik, punk, grunge,… Però 
sense una ideologia gaire ferma i 
preocupant-se més per l'estètica 
vintage. La paraula hipster ve del 

món de:  

a) el circ  
b) el jazz  

c) la televisió 

Els heavy provenen de la 
corrent musical del heavy 

metal (Metall Pesat) que es 
caracteritza per tenir un estil 

contundent amb molta 
presència de les guitarres 

elèctriques, la percussió i veus 
extremes. Quins d'aquests 
grups es creu que són els 

iniciadors del heavy metal? 

a) Iron Maiden 
b) Motörhead 

c) Black Sabbath 

 

Als anys 60 i 70 a Estats Units 

va sorgir un nou gènere 

musical que barrejava la 

poesia contemporània, crua i 

explícita amb la protesta social 

i els ritmes de carrer. En 

quines d'aquestes ciutats o 

barris és va iniciar el Rap?  

a) Harlem  

b) Florida  

c) Manhattan 

 

Els pijos són un grup social de 

gran capacitat econòmica o 

que al menys ho vol 

aparentar. Solen ser joves de 

famílies adinerades i 

acostumen a tenir idees 

politiques conservadores 

basades en:  

a) el comunisme  

b) el canvi de divises  

c) el capitalisme 

 



 

  

La música punk prové del rock. 

És una forma més simplificada 

musicalment que persegueix 

ressaltar la energia i les idees 

anti tradicionals per sobre de 

l'habilitat tècnica. Quin 

d'aquests grups espanyols es 

considera punk: 

a)Siniestro total 

b)Los Zombies 

c)Barón Rojo 

La música de rockabilly està 

feta per ser ballada i barreja el 

ritmes negres com el rhythm 

& blues o el rock amb el 

country. Els cantants més 

famosos són: Carl Perkins, Bill 

Halley i Elvis Presley. Imita al 

Rei fent mímica.  

Tens 1'30 min. 

Els hippies tenien predilecció 

per la música folk, rock, 

psicodèlica i new age. Posa't 

uns auriculars i escolta la 

cançó de The Weight-The 

Band. L'hauràs de taral·lejar i 

els teus companys hauran 

d'esbrinar a quina tribu 

urbana pot pertànyer. 

Els nerds els agraden molt les 

sèries i les pel·lícules de 

ciència-ficció. Així que com 

uns bons nerds haureu de 

aconseguir interpretar, sense 

trencar els timpans dels 

companys/es en el procés, la 

banda sonora d'alguna 

pel·lícula o sèrie de ciència-

ficció. Teniu 2 min. 

Les tribus hipsters estan molt 
compromeses amb el medi 

ambient, la cultura alternativa, 
el cinema independent i la 

música indie. Entreu a Spotify i 
busqueu una llista de 

reproducció hipster. Teniu 30 
s per memoritzar 10 artistes 

de la llista. 

El heavy és una subcultura 

basada en la música heavy metal. 

És una música amb molta 

potència i els grans fans 

metaleros saben que quan sona 

una música heavy el millor que es 

pot fer són dues coses: moure el 

cap (el que es coneix com 

"HeadBanger") i fer "Air Guitar" 

(fer veure que toques la guitarra 

sense la guitarra). Representeu 

una banda amb un bon tema 

heavy de fons. 

El que caracteritza la música 

de rap és una bona rima, una 

temàtica social i una base 

rítmica de fons. Inventeu un 

rap. Teniu 5 min. 

A Espanya els grups de pijos 

segueixen sobretot a les 

folklòriques,els grups de 

música flamenca i pop 

tradicional. Sabries dir-ne el 

nom de al menys 3? 



 

Els Punks es caracteritzen per 

portar crestes de tot tipus. És 

un símbol de llibertat i 

d'inconformisme amb la 

societat. Per poder posar-te 

en la seva pell tens 1 min. per 

fer-te un cresta. 

La indumentària dels nois 

rockabillys es basa sobretot en 

els tupes i els texans. En el cas 

de les noies és molt més variat 

i sobretot en els estils de 

cabells. Hauràs de convèncer a 

una noia per deixar-se fer un 

pentinat al pur estil rockabilly. 

L'estil hippie es caracteritzava 

per no cuidar gaire la imatge 

deixant créixer el pèl corporal i 

portant pantalons baixos. 

L’alliberació de la dona i la 

igualtat és un dels pilars i 

l'expressaven traient-se els 

sostenidors. Heu d'aconseguir 

que un membre del vostre 

grup digui una cabellera a 

l'alçada dels malucs. 

Els nord-americans tenen 

afició per representar els 

nerds com persones 

repentinades amb camisa 

blanca, pantalons de pinces i 

ulleres de pasta trencades. 

Teniu 2 min. Per convertir un 

company/a en un nerd 

"estereotip". 

Si els hipsters tinguessin una 
bandera segur que hi hauria 

representat el bigoti o la 
barba. Com a bons hipsters 

que sou heu de pintar-vos una 
barba o bigoti i heu de 

convèncer a 3 persones fora 
del grup perquè es deixin 

pintar aquest símbol hipster 
tan característic. Teniu 2 min. 

La chupa de cuir, les punxes 

als canells, els cabells llargs, 

les botes militars són peces de 

roba que tots els heavys tenen 

a l'armari. Aconseguiu que un 

membre de l'equip 

experimenti que vol dir ser 

heavy per un dia. Teniu 2 min. 

Els fans del rap els encanta les 

dessuadores amb caputxa i les 

bandanes. Heu de trobar a 10 

persones que puguin fer de 

raperos i fer-vos una foto de 

família. Teniu 5 min. 

Una bona camisa blanca, un 

jersei a les espatlles, uns 

mocassins i unes ulleres de sol 

són la indumentària 

imprescindible per una colla 

de pijos i pijes. Graveu un 

vídeo disfressats de pijos i 

dient el “lema” dels pijos: 

Osea 


