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Extracte /Extracto/Abstract 

Viatge al món de les flautes és un material didàctic dirigit a grups de nivell elemental 

de l’aula de flauta travessera que planteja una introducció a les músiques tradicionals 

d’arreu del món. Alhora conté una proposta de concert familiar. Els objectius generals 

del present treball són donar a conèixer la gran família de les flautes juntament amb el 

seu repertori i fer una recerca pedagògica a l’entorn d’aquest per aplicar-lo a l’aula. La 

metodologia ha partit d'un treball de camp sobre diverses flautes d’arreu del món, en 

base al qual s'ha elaborat el concert i diverses propostes didàctiques per treballar a 

l’aula. Aquest projecte pretén aportar un ventall de noves eines per utilitzar en la 

docència.  

Viatge al món de les flautes (Viaje al mundo de las flautas) es un material didáctico 

dirigido a grupos de nivel elemental del aula de flauta travesera que plantea una 

introducción a las músicas tradicionales del mundo. A su vez contiene una propuesta 

de concierto familiar. Los objetivos generales del presente trabajo son dar a conocer la 

gran familia de las flautas junto con su repertorio y hacer un estudio pedagógico 

alrededor del mismo para aplicarlo en el aula. La metodología ha partido de un trabajo 

de campo sobre distintas flautas del mundo, en base al cual se ha elaborado el 

concierto y diversas propuestas didácticas para trabajar en el aula. Este proyecto 

pretende aportar un abanico de nuevas herramientas para utilizar en la docencia. 

Viatge al món de les flautes (A trip through the world of flutes) is a didactic work 

addressed to beginning flute students that includes an introduction to traditional 

music worldwide as well as a family concert activity. Overall purpose of the study is to 

get familiar with the large family of flutes and its repertoire, and to conduct 

pedagogical research about it that can be applied in class. The methodological 

approach started with field work on several flutes from all around the world serving as 

a basis to develop the family concert and establish different didactic classroom 

activities, which results in a range of new ways of teaching. 



 



Agraïments 

A l’Albert Gumí, per la seva dedicació, paciència i consells. 

Al Xavi Lozano, per ajudar-me tant i confiar en mi. 

Als meus pares, perquè sempre m’ajuden i em donen suport en tot.  

Al Carles, per ajudar-me a afrontar els nous reptes. 

Al Rubén i l’Esther, per la seva música. 

A l’escola Musicant, per deixar-me posar en pràctica aquest projecte. 

A l’Ester Bonal, per les seves idees. 

A l’Alicia i el Vincent, per les traduccions. 

 





Índex 
1. Introducció ................................................................................................................ 1 

2. Viatge al món de les flautes: l’aplicació (material de suport per a la classe de flauta 
en grup) ............................................................................................................................ 3 

2.1 Descripció ................................................................................................................ 3 

2.1.1 Què és i a qui va dirigit? ................................................................................... 3 

2.1.2 Objectius generals ............................................................................................ 3 

2.1.3 Continguts generals .......................................................................................... 4 

2.1.4 Metodologia ..................................................................................................... 4 

2.1.5 Justificació ........................................................................................................ 5 

2.2 Preludi: Alguns aspectes organològics de les flautes que els alumnes han de 
saber.............................................................................................................................. 7 

2.3 Introducció a les músiques del món ....................................................................... 9 

2.4 Propostes de treball a l’aula de flauta en grup: cançons d’arreu del món .......... 30 

2.5 Model de fitxa d’avaluació .................................................................................... 70 

2.6 Taller per fer una flauta de Pan ............................................................................ 71 

2.7 Mostra de les activitats: el concert dels alumnes ................................................ 73 

2.8 Annex per als mestres: per anar més lluny en el món de les flautes ................... 74 

2.8.1 Índex del CD ................................................................................................... 74 

2.8.2 Enllaços de vídeo de les flautes del món ....................................................... 75 

3. Viatge al món de les flautes: El concert .................................................................. 77 

3.1 Què és i a qui va dirigit? ........................................................................................ 77 

3.2 Objectius ............................................................................................................... 77 

3.3 Continguts ............................................................................................................. 77 

3.4 Metodologia .......................................................................................................... 77 

3.5 Repertori del concert ............................................................................................ 78 

3.6 Fitxa tècnica .......................................................................................................... 80 

3.7 Guió del concert .................................................................................................... 80 

4. Conclusions.............................................................................................................. 88 

5. Bibliografia .............................................................................................................. 90 

6. Annexos ................................................................................................................... 93 

6.1 La opinió dels professionals .................................................................................. 93 

6.2 Experiència pràctica a l’aula de conjunt de flauta ......................................... 105 





1 

 

1. Introducció 

El projecte final Viatge al món de les flautes sorgeix de la necessitat i interès per 

formar-me en un àmbit fins ara desconegut per a mi: les músiques del món. Aquesta 

temàtica m’enriquia donant-me una formació en un nou camp i alhora m’oferia un 

gran ventall de possibilitats educatives molt interessants per treballar en la formació 

integral de l’alumnat de música actual. 

Aquest treball vol aportar un gra de sorra en el materials de treball per a professors i 

obrir noves possibilitats i enfocaments de treball dins la classe de flauta travessera en 

grup d’alumnes de nivell elemental. D’aquesta manera es vol ajudar en la formació 

continuada del professorat, fet que es considera essencial per a realitzar una tasca 

pedagògica de qualitat.  

El treball s’estructura en dos grans blocs: el primer (l’aplicació, material de suport per a 

la classe de flauta en grup) que està format pel que seria la part més important del 

treball on es fa una descripció del projecte (què és, a qui es dirigeix, els objectius i 

continguts generals, la metodologia i la justificació) i on s’inclouen els materials 

elaborats a partir de la recerca realitzada: informació sobre les músiques del món i els 

seus respectius instruments, el material de suport dirigit a professors on s’inclouen les 

propostes didàctiques i els arranjaments per a quartet de flautes, l’avaluació de les 

activitats, un taller per elaborar una flauta de Pan, propostes per fer concerts amb els 

alumnes, enllaços de vídeo i un CD amb el so de les diferents flautes com a material 

útil per l’aula,  i el segon (el concert) on s’explica el disseny d’un concert familiar. 

Totes les activitats proposades han estat posades en pràctica amb un grup de quatre 

alumnes de nivell elemental, en l’apartat de l’annex (Experiència de l’aplicació a l’aula: 

diari) es pot consultar l’experiència de cada sessió.  

El concert familiar dissenyat també es realitzarà davant del públic. Dissenyar aquest 

concert m’ha enriquit molt durant aquest curs: m’ha permès iniciar-me en la 

realització d’arranjaments, selecció de repertori, elaboració d’un guió, aprenentatge 

de nous instruments, escenografia, etc. Espero compartir el que he après fent aquest 

projecte amb tothom que vulgui tenir noves eines per a la classe de flauta travessera. 
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2. Viatge al món de les flautes: l’aplicació (material de 
suport per a la classe de flauta en grup)  

2.1 Descripció 

2.1.1 Què és i a qui va dirigit? 

Viatge al món de les flautes és un material didàctic pensat per a l’aula de flauta 

travessera en grup del nivell elemental. El treball vol facilitar un material de consulta i 

suport per als professors que tinguin interès en introduir les músiques tradicionals 

d’arreu del món en la seva docència. Les activitats proposades han estat pensades per 

a aplicar-les en el marc de les classes col·lectives d’instrument i dirigides a alumnes 

amb un nivell de 2n o 3r de grau d’elemental. El material consta de diversos apartats 

com l’organologia de les flautes, les músiques d’arreu del món, una proposta didàctica 

amb activitats i arranjaments per a quartet de flautes, un model de fitxa d’avaluació, 

un taller per construir una flauta de Pan i un CD per conèixer el so de les flautes. 

2.1.2 Objectius generals 

- Donar a conèixer part de la gran família de les flautes d’arreu del món 

- Mostrar repertori tradicional de cada cultura 

- Poder tocar amb la flauta occidental actual tot tipus de repertoris 

- Treballar la versatilitat dels alumnes a través de diferents estils musicals 

- Sensibilitzar la oïda als diferents timbres dels instruments i a la sonoritat de 

cada música 

- Ser creatiu adaptant-se a cada estil 

- Despertar l’interès en la creació d’instruments 

- Disposar d’un material per fer concerts dins del marc de l’escola de música 

- Fer una recerca pedagògica a l’entorn del repertori d’altres cultures i aplicar-lo 

a l’aula 

- Ampliar les competències del professorat 
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- Aprendre a tocar noves flautes utilitzant les tècniques pròpies de cada una 

2.1.3 Continguts generals  

- Característiques organològiques d’algunes de les flautes del món 

- Aspectes musicals de les músiques d’arrel tradicional 

- Descentralització del repertori clàssic a la classe d’instrument 

- Capacitat d’adaptació als diferents estils 

- Treball auditiu: sensibilització a altres sonoritats 

- Improvisació amb paràmetres 

- Taller per fer una flauta de Pan 

- Concert d’alumnes, audicions i concerts familiars 

- Formació continuada del professorat 

- Capacitat per fer arranjaments, concerts, etc, per part del professor 

- Les flautes del món: tècniques 

2.1.4 Metodologia 

El procés de treball per elaborar aquest material de suport per a professors s’ha iniciat 

amb un ampli treball de camp on, seguint l’objectiu de trobar diverses flautes 

pertanyents a altres cultures, s’han consultat llibres, escoltat fragments musicals, 

consultat a experts en la matèria, realitzat entrevistes i fet una compra d’instruments. 

Un part molt important d’aquest treball es troba en la formació que he rebut durant 

aquesta investigació: he après a tocar un total de 16 flautes amb l’ajuda del flautista 

Xavier Lozano. Això m’ha permès poder entendre millor la música de cada indret i, 

amb la recerca feta prèviament sobre els estils musicals, fer aquesta proposta per a 

l’aula de flauta en grup i un petit concert familiar.  

Després he fet una selecció de repertori en el que he triat majoritàriament cançons 

infantils ja que proporcionen un aspecte important com la lletra i són fàcils de 

memoritzar, i finalment les he arranjat per a quartet de flautes. Per l’harmonització 
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d’aquestes adaptacions, he intentat ser fidel a les característiques musicals de cada 

indret, això no hagués estat possible sense una prèvia documentació sobre músiques 

del món. En aquest material de suport hi ha una cançó per a cada indret d’on he 

aconseguit una flauta. Les propostes didàctiques intenten reflectir la manera 

d’ensenyar de cada indret i tenen com a objectiu apropar des d’una perspectiva més 

àmplia les característiques d’aquestes músiques d’arrel tradicional als alumnes. Per 

aconseguir aquest objectiu és important realitzar les activitats proposades i no tocar 

només la cançó ja que s’estarien perdent moltes possibilitats educatives. 

He aplicat la proposta didàctica a l’escola de música Musicant de Barcelona. Disposar 

d’aquests instruments i poder-los tocar ha estat un aspecte molt motivador per als 

alumnes. Han participat a l’audició de l’escola com a mostra del treball que hem fet 

durant tot el curs. Es pot consultar l’experiència de la meva posada en pràctica a l’aula 

a l’apartat de l’annex Experiència de l’aplicació a l’aula (diari). 

Aquesta recerca m’ha aportat una formació i, seguint el meu ideal que un professor ha 

d’estar sempre actiu amb l’instrument i formar-se, he dissenyat un petit concert 

familiar en el que tocaré totes aquestes flautes amb l’acompanyament d’instruments 

de percussió, arpa i un narrador. 

2.1.5 Justificació 

Després de fer una recerca de diferents programacions curriculars de flauta travessera, 

he pogut contrastar que les músiques tradicionals d’arreu del món no estan presents a 

les classes d’aquest instrument en el nivell elemental. Per això faig aquesta proposta 

didàctica, en la meva opinió, és important treballar tots els estils musicals amb els 

alumnes en etapa de formació perquè es poden aprofitar dels elements enriquidors 

que ofereix cada música, això farà que estiguin més formats i desenvoluparan la 

capacitat per decidir que els agrada més i, si ho volen, en un futur especialitzar-se. En 

aquest treball només hem tractat les músiques d’arrel tradicional, però n’hi ha d’altres 

que són igualment enriquidores.  

Pel que fa a la inclusió de les músiques del món a la classe d’instrument, és important 

remarcar que aquestes ofereixen en un alt grau la possibilitat de treballar la 
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versatilitat, la sensibilització a noves sonoritats, la creativitat, la psicomotricitat, els 

ritmes creuats, la integració i el treball en equip entre d’altres aspectes. Aquesta 

proposta està pensada en l’àmbit de la classe col·lectiva d’instrument ja que s’ha 

considerat molt important treballar l’aspecte social que presenten un gran nombre de 

músiques tradicionals. És important reflexionar sobre què ens pot aportar cada música 

i treballar amb músiques de qualitat siguin d’on siguin. 

Jo crec que la situació social que s’està vivint actualment on la multiculturalitat està 

present a totes les aules s’ha de veure reflectida en un canvi de l’enfocament de 

l’educació. Treballar aquestes músiques ens pot obrir un gran ventall de possibilitats 

educatives, encara que s’ha de reflexionar molt en l’enfocament que li donarem, ja 

que un plantejament erroni pot allunyar més que apropar. Per això, és molt important 

remarcar les semblances dels costums de cada indret: la música canvia, però la seva 

funció sovint és la mateixa a molts llocs del món. 

En la meva opinió, la formació continuada és essencial per a un professor, aquesta 

inclou formar-se tant en aspectes pedagògics com interpretatius, ja que també penso 

que és essencial que un professor estigui actiu amb el seu instrument. La societat 

actual està en canvi constant i això suposa un repte per als professors i la formació els 

donarà eines per reinventar-se. Aquest treball pot aportar un petit gra de sorra a 

aquells professors que tinguin interès en conèixer noves maneres de fer. A l’annex 

s’adjunten les entrevistes amb la opinió de tres professionals de l’educació musical. 

Amb aquest projecte, la innovació principal que he introduït a l’aula d’instrument ha 

estat el treball directe amb les flautes del món. Poder experimentar en primera 

persona amb la sonoritat d’un instrument original et permet desenvolupar una 

sensibilitat a noves sonoritats i sentir la màgia d’aquests instruments. Disposar 

d’aquestes flautes ètniques a l’aula es pot comparar amb tocar música barroca amb un 

traverso: si saps com sonaria amb l’instrument original, ho podràs reproduir amb el 

modern. Pels alumnes representa un element nou molt motivador i es pot aprofitar 

per desenvolupar noves maneres de tocar la flauta i una sensibilitat tímbrica que es 

pot adaptar a la flauta travessera occidental per tocar les cançons proposades 

adaptant-se a cada estil.  
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2.2 Preludi: Alguns aspectes organològics de les flautes que els 

alumnes han de saber  

Genèricament (Montagu, 2001; 27), una flauta és qualsevol instrument que té una 

columna d’aire tancada en un cos buit que ha estat activada per un corrent d’aire que 

colpeja contra la vora (bisell) d’una obertura. L’obertura està a un dels dos extrems del 

tub. El corrent d’aire el forma el músic i aquest el dirigirà amb els llavis a l’obertura de 

l’embocadura, o bé, l’aire el dirigirà dins d’un conducte que porta l’aire a través d’un 

forat. Quan l’aire xoca amb el bisell, aquest es divideix formant ones alternes dins i 

fora de l’instrument. El so produït està determinat principalment per la llargària del 

tub o el volum del recipient (en el cas de les flautes globulars), els tubs de les flautes 

tenen forats que quan es tapen o destapen permeten produir sons diferents, excepte 

en el cas de les flautes de Pan i un tipus simplificat de la flauta globular. També 

influeixen altres factors com la pressió de l’aire. Les  flautes estan classificades 

(Hornbostel i Sachs, 1914) per la manera de generar el so i després per altres criteris 

com la seva forma. Les flautes són: 

1. Aeròfons: són els instruments musicals en els que el so es produeix per la 

vibració de l’aire.  

2. Instruments de vent pròpiament dits (aeròfons no lliures): l'aire que vibra està 

contingut dins de l’instrument. Aquest grup inclou la majoria dels instruments 

anomenats instruments de vent a l'oest. 

3. Aeròfons de bufat directe al tub (flautes): 

4. Flautes sense conducte: es crea un corrent d’aire amb els llavis.  

i. Contra la vora superior del tub obert: el músic bufa contra la 

vora afilada a l’extrem superior obert del tub. Dins d’aquest 

tipus trobem també les flautes obliqües: l’instrument es toca 

lateralment i es bufa per un costat de la boca. Un exemple és el 

Ney. 

ii. Flautes de bufat lateral: el músic bufa contra la vora afilada d’un 

forat al lateral d’un tub. Exemples d’aquestes flautes són la 

flauta travessera occidental, el bansuri, el dizi, el shinobue, el 

nohkan, el tambin i el chivoti. (Figura 1) 
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iii. Flautes globulars: el cos de l’instrument no és un tub i l’emissió 

de l’aire s’efectua per un orifici bisellat o per una embocadura 

en canal. Un exemple d’aquestes flautes són les ocarines. (Figura 

2) 

iv. Flautes de ranura o tall: tenen una embocadura simple amb un 

tall en forma de V, quadrat o rodó a un dels dos extrems oberts. 

Un exemple d’aquest tipus de flauta és la quena. (Figura 3) 

5. Flautes amb conducte: un conducte estret dirigeix el corrent d’aire a la vora 

afilada d’un orifici lateral.  

i. Flautes amb conducte extern: el conducte es troba fora de la 

paret de la flauta. (Figura 4) 

ii. Flautes amb conductes interns: l’embocadura està formada per 

un bloc de cera o de fusta que desvia el fil d’aire i el projecta 

contra la fina vora d’un orifici practicat una mica més abaix del 

tub. Exemples d’aquestes flautes són la flauta de bec occidental, 

el tin whistle, la flauta nativa americana i el flabiol. (Figura 5) 

Dins d’aquestes categories principals s’inclouen d’altres que indiquen si l’instrument és 

monocàlam (un sol tub) o policàlam (diversos tubs) com les flautes de Pan. Si tenen 

forats pels dits o no, si els dos extrems estan oberts o tancats, si tenen un depòsit 

d’aire com els òrgans de boca i altres característiques que poden pertànyer a més 

d’una categoria principal. La majoria de flautes es toquen amb la boca, però hi ha un 

grup que sonen amb l’aire emès pel nas, aquestes són les flautes nasals, n’hi ha de 

travesseres i de verticals i un exemple és el ohe hano ihu. 
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Sabies que…? 

 
Molts grups de flautes estan 

formats per unes 30 persones 

que ballen mentre toquen. Les 

flautes només les poden tocar 

els homes, i sovint s’utilitzen 

per promoure el coratge i la 

solidaritat a una batalla. 

2.3 Introducció a les músiques del món 

ÀFRICA  

A les societats africanes (Kwabena Nketia, 

1974; 21) la música s’organitza generalment 

com a un esdeveniment social. Les 

interpretacions públiques es fan quan els 

membres d’un grup o una comunitat van 

junts a passar una bona estona, en les 

activitats recreatives, els rituals, les 

cerimònies, els festivals o qualsevol activitat 

col·lectiva.   

La música vocal (Fletcher, 2001; 159) és la més important en aquestes societats ja que 

els habitants expressen les seves creences amb les lletres de les cançons. Per aquest 

motiu hi ha una unió molt forta entre llenguatge i música, aquesta segueix els contorns 

melòdics i rítmics de la parla i a vegades la substitueix. Les melodies africanes 

acostumen a tenir una afinació diatònica, a cada regió s’utilitzen escales diferents 

normalment formades per grups de cinc, sis o set notes. L’estructura de les cançons 

sovint és antifonal (un solista canta una frase i el cor la repeteix) o responsorial (hi ha 

un solista que anuncia una o diverses frases i un cor que les acaba, bé completant o 

reiterant alguna de les seves parts). Les estructures melòdiques de la “crida” i 

“resposta” a la música vocal d’Àfrica estan lligades als cicles rítmics, i cada cicle rítmic 

està associat a unes cançons i funcions concretes.  

Un altre aspecte important és el fort component 

rítmic de les melodies africanes, normalment 

estan formades per frases curtes que es 

repeteixen i varien contínuament.  

L’estructura de la música africana (Fletcher, 

2001; 162)  s’organitza a partir del ritme. Els 

ritmes africans també deriven de la parla, de fet, els 
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percussionistes poden enviar missatges amb la música dels seus timbals. Els ritmes 

més comuns són els ritmes creuats on hi ha dues pulsacions contra tres.  

Hi ha una gran varietat d’instruments a tot el continent (Kwabena Nketia, 1974; 112) i 

sovint formen grups  segons les seves característiques: grups formats per instruments 

melòdics, grups formats per instruments de timbre indefinit i grups on combinen 

instruments melòdics i de percussió.  

Cada regió d’Àfrica té les seves pròpies flautes. A Guinea hi ha la flauta tambin o 

flauta fula, pròpia del 

poble fulani. Aquest 

instrument no és gaire conegut fora de l’Àfrica occidental, però és venerat pel 

profund efecte que té sobre els seus oients. És una flauta travessera amb tres forats, 

se’n construeixen en diferents tonalitats i produeixen una escala diatònica complerta 

a partir de sons harmònics, la primera octava del registre queda separada de la 

segona. Aquesta flauta es construeix a partir d’una branca de parra cònica dels boscos 

de Guinea, està decorada amb petxines. És habitual que els músics cantin alhora que  

toquen aquesta flauta. 

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 1 del cd i a l’enllaç de vídeo 

 

Una altra flauta travessera africana és el chivoti, pròpia de les ètnies Rabai, Digo i 

Duruma, a Kenya. Està feta de canya i pot presentar petites modificacions entre les 

ètnies que la toquen: la flauta chivoti dels Rabai (6 forats) fa una escala diatònica 

sense la quarta, la 

flauta chivoti dels 

Digo (6 forats) fa una 

escala formada pels 

següents intervals: 1t, 1t, 1.5t, 0.5t, 2t, 1.5t i la flauta chivoti dels Duruma (5 forats) fa 

una escala pentatònica major. El seu ús es basa en la participació en grups 

instrumentals on ta,bé hi ha percussió.  

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 2 del cd i a l’enllaç de vídeo 
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ÀSIA 

XINA: en termes generals (Chen, 2002; 

115) es pot dir que la teoria musical del 

període Han tracta els principals 

elements de la música: les notes (sheng), 

el temperament i el to (lü), les escales 

(diao), la melodia (qiang) i el ritme (pai). 

El sistema de les cinc notes (wu sheng) 

va aparèixer molt aviat. Aquest es basa 

en l’escala pentatònica anhemitònica 

(sense semitons) que sorgeix de la suma 

d’un cicle de cinquenes. En aquesta escala (Rault, 2000) cada nota es relaciona amb un 

punt cardinal, un òrgan, un element i un color: Gong (és el centre, el sobirà, es 

relaciona amb el cor, la terra i el color groc); Shang (és l’oest i es relaciona amb el 

fetge, el metall i el color blanc); Jue (és l’est, l’alba i es relaciona amb la melsa, la fusta i 

el color blau/verd); Zhi (és el sud, l’energia i es relaciona amb els pulmons, el foc i el 

color vermell); Yu (és el nord, la força de la vida i es relaciona amb el ronyó, l’aigua i el 

color negre). Aquestes notes, segons el Confucianisme, són les notes bones 

(zhengsheng), però les altres dues notes (Fa i Si) s’utilitzen com a notes de pas i 

apoiatures ornamentals 

(biansheng) formant una escala 

heptatònica. 

La majoria de la música que es va 

escriure a l’antiguitat no ha arribat 

als nostres dies. La música 

(Fletcher, 2001; 352), sovint està 

basada en textos literaris que inclouen els textos que les han inspirat i realcen el seu 

significat, per això, moltes notacions de música instrumental guarden els seus textos. 

Molts dels títols de les cançons són evocatius i ajuden a reflectir el tema que 

representen. 
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Sabies que…? 
 
El nom donat a la 
música xinesa (Yue) és 
el mateix amb el que 
s’anomenava la flauta 
xinesa més antiga  
 

En la interpretació instrumental és molt important la variació mantenint la seva 

estructura mètrica, aquesta es pot fer amb ornamentacions, transport, augmentacions 

i disminucions mètriques i canvis de contorn melòdic.  

Hi ha algunes diferències entre l’estil del nord i el del sud. El del nord es caracteritza 

per la utilització de ritmes forts i marcats amb moviments melòdics disjunts en un gran 

compàs. L’estil del sud és més líric, utilitzant melodies més ondulants i un compàs més 

estricte. 

Pel que fa a la classificació dels estils musicals tradicionals 

xinesos trobem dos grans grups: la música ritual i la música 

popular: 

- La música ritual xinesa es divideix en dos subgèneres 

(Fletcher, 2001; 345): la música sonora (on una gran orquestra 

toca en espais a l’aire lliure) i la música de cambra (música que 

s’interpreta dins d’un edifici i on participen els instruments de vent i corda). 

- Les cançons populars es divideixen en quatre categories (Chen, 2002; 150 – 153): 

haozi (cançons de treball col·lectiu en la forma de crida – resposta i amb textos 

improvisats), shan’ge (cançons de muntanya que es canten individualment mentre es 

cuida el ramat o es talla fusta), xiadiao (cançons líriques amb estructures clares que es 

canten a les ciutats i els pobles) i tian’ge (cançons cantades al sud de la Xina durant la 

collita de l’arròs).  

La classificació dels instruments a la Xina (Fletcher, 2001; 331) es fa a partir del 

material amb el que estan fabricats: pedres (campanes de pedra); metall (campanes); 

fusta (instruments de percussió); terra (flautes globulars), pell (timbals); bambú 

(flautes); carbassa (òrgans de boca) i seda (instruments de corda). A més, cada família 

d’instruments s’utilitza a una època de l’any: a la primavera es toquen els instruments 

de bambú, a l’estiu els instruments de seda, a la tardor les campanes de metall i a 

l’hivern els timbals. 

Les flautes existeixen a la Xina des de l’antiguitat, però la més comú, el Dizi, es creu 

que és originària del Tíbet i es va introduir al país l’any 140 a.C quan Huang-Ti n’era 

l’emperador. Aquesta flauta és travessera i està feta de bambú. El tub té vuit forats 
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Sabies que…? 

Molts aspectes artístics 

van ser introduïts de la 

Xina al Japó i van ser 

adaptats al pensament 

japonès. 

(un per bufar, sis per posar els dits i un addicional que es tapa amb una membrana). 

Aquesta membrana, quan vibra, és la que dóna a aquest instrument un so nasal i 

penetrant diferent a les altres flautes i que li 

permet tocar a l’aire lliure. El tub està 

reforçat per anelles fetes de fil que també 

contribueixen a la qualitat del so. En els seus 

inicis era un instrument destinat a la música 

popular, però més tard es va utilitzar en la 

música de la cort i actualment s’utilitza tant a la música popular com al teatre 

acompanyant els drames musicals kunqu’ i bangzi. 

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 3 del cd i a l’enllaç de vídeo 

 

JAPÓ: L’estètica de la música japonesa (Shimosako, 2002; 550 – 552) es reflecteix en 

diversos aspectes com el so. Hi ha tres tipus de so: el so simple 

(consistent en l’atac i el seu eco), les diferències subtils de 

timbre i les notes experimentals (un element únic a la 

música japonesa que consisteix en variar els sons i fer-

los més aguts del normal). Pel que fa a l’estètica de 

l’estructura formal, la música japonesa es caracteritza 

per la flexibilitat: la música no té una estructura rígida i no 

es dóna importància a les unitats verticals sonores (acords, 

harmonia i ritme). Un altre terme és el Ma o silenci, una unitat que consisteix en un so 

i l’escolta de l’espai que es crea després d’ell, considerat una introducció al so següent. 

En resum, la seva música no segueix un esquema formal clar com podria ser el 

d’exposició – desenvolupament – reexposició, sinó que s’organitza a partir de la 

qualitat del so a cada moment més que amb una composició o l’estructura d’una peça.  

El sistema tonal pentatònic amb dues notes auxiliars introduït al Japó és el de l’època 

T’ang. Aquest sistema es modifica i dóna lloc a dues escales: ryo (escala amb la tercera 

major) i ritsu (escala amb la tercera menor). Transportant-les s’obtenen els modes 

principals. 
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Els estils musicals japonesos van ser establerts fa molts anys, cada gènere de música 

tradicional japonesa té els seu propi estil de cant, vestuari i escenografia. La música 

tradicional japonesa està molt relacionada amb la dansa i el teatre. 

Els gèneres principals de música japonesa són: 

- El Gagaku: literalment significa “música elegant” i es refereix a la música 

cerimonial de la cort imperial. Inclou música instrumental, música vocal i 

música acompanyada amb dansa.  

- Música de teatre: trobem tres tipus de teatre, el Nô (és el teatre més antic, la 

seva temàtica és religiosa i compta amb l’acompanyament d’una orquestra de 

quatre instruments: tres instruments de percussió i la flauta travessera 

Nohkan), el Kabuki (representació de cançons i danses, un gènere burlesc i més 

popular) i el Bunraku (el teatre de titelles japonès). En aquests gèneres 

s’utilitzen recursos vocals molt característics com els sons aguts i nasals, o bé, 

els més greus i guturals, els actors utilitzen màscares que ajuden a la distorsió 

de les seves veus. 

Música folklòrica: n’hi ha de tres tipus, la warabe-uta (cançons de jocs tradicionals de 

nens), min’yo (cançons populars) i minzoku geino (arts escèniques populars). Aquests 

estils populars (Fletcher 2001; 396) s’acompanyen amb el shamisen (un llaüd de tres 

cordes) o diversos tipus de flauta amb una gran varietat d’instruments de percussió. 

Aquests grups es coneixen com a hayashi. 

 

El Shinobue és una flauta travessera japonesa feta de bambú natural. Té sis o set 

forats i un registre de tres octaves. Per tapar els forats s’utilitza la part de la primera 

falange del dit, d’aquesta manera és més fàcil tapar mig forat per fer ornaments 

microtonals. El seu origen es troba a la Xina durant el període Heian. El shinobue és 
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una flauta utilitzada per a l’entreteniment. Hi ha dos tipus de shinobue, l’Uta i el 

Hayashi. El primer es troba com a instrument solista i a les formacions hayashi i 

nagauta, a més de tenir un paper important al teatre Nô i Kabuki. Aquest instrument 

es pot utilitzar en moltes músiques perquè està afinat. El segon tipus, no està 

perfectament afinat i s’utilitza al festival de música tradicional Hayashi. Les melodies 

que fa la flauta en aquestes formacions són motius ornamentats on es combina l’estil 

local i el de cada intèrpret. 

 

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 4 del cd i a l’enllaç de vídeo 

 

El Nohkan és una flauta travessera japonesa utilitzada al teatre del Nô i s’encarrega de 

tocar patrons per acompanyar les danses i indicar les entrades dels personatges. 

Encara que sigui un instrument melòdic, el seu ús es basa en els efectes produïts pel 

flautista mitjançant el cobriment parcial dels forats i la pressió de l’aire, generant així 

sons molt aguts i variants que poden sorprendre els oients que no estiguin 

familiaritzats amb aquest estil. Aquest instrument està fet de bambú, la laca japonesa 

urushi i mimbre o escorça de cirerer. La seva longitud és d’uns 40 cm 

aproximadament, cada flauta té el seu propi caràcter i l’afinació no és exacta. El 

nohkan té un tub petit (nodo) entre el forat de l’embocadura i el del primer dit que 

altera la relació natural entre els intervals. Com a les altres flautes japoneses, s’utilitza 

la part mitja del dit per tapar els forats.  

 

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 5 del cd i a l’enllaç de vídeo 
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Sabies que…? 

Probablement, la 

música de la Índia té el 

sistema musical més 

complex del món. 

ÍNDIA:  

Després de la invasió dels musulmans al nord de l’Índia als segles XII-XIII, va haver una 

separació entre els estils musicals del nord (música 

hindustaní) i del sud (música carnàtica). La diferència 

entre la música carnàtica i la hindustaní (Clinquart, 2001) 

es situa en l’enfocament de l’estil d’interpretació: els dos 

sistemes estan formats pels mateixos elements amb 

diferents tractaments que porten a les característiques de 

cada un, per exemple, la música hindustaní es basa 

principalment en la improvisació i dóna menys importància a les composicions, mentre 

que la carnàtica dóna la mateixa importància a la improvisació que a la composició i es 

recolza en la interacció entre aquests dos aspectes.  

El mètode d’ensenyament individual es basa en la transmissió de la saviesa d’un 

mestre (Guru) a un alumne (Parampara). Tots els músics tenen una formació vocal de 

base.  

El sistema clàssic parla de:  

- Srutis: Intervals. Hi ha a 22 a cada octava. Són importants en la pràctica per definir el 

caràcter dels modes.  També tenen importància en l’ornamentació. 

- Svaras: són les notes musicals: Sa, Ri, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, aquestes estan lligades no 

només al seu so, sinó a la expressió.  Els srutis defineixen aquestes notes. Cada nota 

està associada a una deïtat, un color i una part del cos. Hi ha notes (Daniélou, 1997) 

que són consonants (samvadi), les que corresponen als tetracords en els que està 

dividida una octava, altres són assonants (anuvadi), les que no són ni consonants ni 

dissonants, i també n’hi ha de dissonants (vivadi) que són les que no pertanyen al raga. 

- Gramas: són les escales. 

- Ragas: la base de la música hindú és la seva melodia i aquesta es basa en els modes o 

raga. Un raga és un mode que expressa una emoció. En sànscrit, significa “color”. Cada 

raga té unes característiques molt diferents definides per les notes que utilitza, els 

ornaments específics i la combinació de notes. Cada raga està associat a un sentiment 
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(rasa), amb una deïtat, un festival religiós i una estació. Aquestes associacions inspiren 

els músics en les seves improvisacions. 

- Rasas: són els sentiments estètics que expressa la música. Cada raga està dominat 

per un rasa.  

- Tala: són cicles rítmics que es repeteixen durant tota una obra. L’estructura mètrica 

de les composicions està ordenada per aquests cicles. Cada tala es refereix a un 

número específic de cops, repetits cíclicament a una composició.  

La línia melòdica sovint s’acompanya amb percussió i sempre amb una nota pedal. Un 

instrument recolza la línia melòdica principal i, a vegades, un instrument melòdic 

remarca el cicle rítmic - temporal mentre que el percussionista en fa variacions. Com a 

moltes cultures musicals, la veu humana és el principal instrument melòdic a la Índia. 

La música instrumental s’ha desenvolupat en imitació a la música vocal. La 

improvisació és molt important a la música de la Índia (Clinquart, 2001), hi ha diverses 

formes com l’Alap (introducció lenta a la interpretació d’una composició en la que es 

coneix el raga i que s’accelera amb la introducció dels elements rítmics), el Tanam 

(d’una gran dificultat tècnica), el Pallavi (improvisació amb paraules i ritme), el Niraval 

(dins la interpretació d’una composició s’improvisa amb una de les frases) i la Kalpana 

svara (improvisació solfejada on es diu el nom de les notes i amb molta importància 

del ritme).  

Aquests són els raga de la música hindustaní: 
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La flauta travessera de la Índia s’anomena Bansuri i és un dels instruments més antics. 

La paraula Bansuri prové del sànscrit bans (bambú) i swar (nota musical). El seu ús ha 

estat popular i la seva inclusió en la música clàssica ha estat més tardana. Hi ha 

diferents tipus de bansuri degut a la diferència entre la música clàssica del nord de la 

Índia i del sud,  

L’instrument de la música hindustaní consisteix en una canya de bambú d’una sola 

peça amb sis o set forats i el de l’embocadura. Cada flauta està fabricada en una 

tonalitat diferent i n’hi ha de diverses mides. El seu estil es caracteritza pels glissandos 

i els matisos microtonals. És un instrument molt important dins la música clàssica de 

la Índia. La flauta del sud de la Índia també està feta de bambú, però aquesta aprofita 

el nus natural d’aquesta canya i fan els forats pels dits i el de l’embocadura cremant-

lo. Cada flauta té un centre tonal i per canviar la tònica el flautista ha de tocar una 

altra flauta.  

Aquesta flauta va arribar al Nepal on s’utilitza per a la música folklòrica. Presenta 

alguns canvis en la construcció ja que es fa en fusta i està molt més decorada.  

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 6 del cd (amb l’acompanyament d’una 

tampura: instrument de corda que s’utilitza per fer notes pedal) i a l’enllaç de vídeo 

 

MÓN ÀRAB  

Es pot considerar com a música 

àrab (Hassan Touma, 1998; 23) 

tota aquella  rebuda i executada 

per ells mateixos, els seus veïns 

turcs i iranís, les minories ètniques 

que han conviscut amb les 

poblacions àrabs i els etíops i 
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Sabies que…? 

 
Cada nota de l’escala 

àrab té un nom propi 

que no es repeteix ni a 

les diferents octaves. 

 

altres pobles africans que ocupen un espai geogràfic llindant amb el dels àrabs de 

l’oest i nord d’Àfrica.  

Els teòrics àrabs van idear un sistema en el que van dividir l’octava en 24 intervals 

pràcticament iguals, a partir de la combinació d’aquests sons van sorgir els més de 70 

modes diferents que formen la base del maqamat (conjunt de modes àrabs formats 

per escales de set sons que s’han calculat a partir de la divisió de la corda del llaüd o a 

partir de càlculs numèrics). Aquests (Hassan Touma, 1998; 62) s’organitzen en 8 

gèneres on s’inclouen diverses escales depenent de la seva estructura intervàl·lica: 

rast, bayati, sikah, nahawand, higaz, nakriz, agam i kurd. Els modes es denominen 

generalment per una nota característica de la seva escala i no necessàriament per la 

nota inicial. Cada execució del maqam posseeix el seu propi 

contingut emotiu, determinat sobretot per l’estructura 

de la cèl·lula generadora, però també per les notes de 

la gama del maqam. Els modes (Fletcher, 2001; 207) 

es relacionen amb els valors ètics i cosmològics, hi ha 

llistes detallades de correspondències amb els planetes, 

els símbols del zodíac, les estacions, les hores, el dia i la nit, els 

tipus de persones, les lletres de l’alfabet, etc, i l’intèrpret ha de triar el mode adient a 

cada circumstància. Aquests modes s’utilitzen juntament amb cicles rítmics repetits 

(wazn) derivats dels metres poètics. Els executants (Hassan Touma, 1998; 68) estudien 

el repertori de wazn de la música tradicional àrab aprenent-se’ls de memòria amb 

ajuda de síl·labes onomatopeiques i la seqüència d’atacs (naqarat) i pauses que hi ha a 

cada segment temporal. Existeixen dos sons principals que representen els ritmes que 

fan els timbals: Dum (és el temps fort i el seu so es fa picant al centre del tambor) i Tak 

(és el temps dèbil i el seu so es 

fa picant a l’extrem del 

tambor), aquests cops es 

combinen amb els silencis. 

Aquesta fotografia mostra la 

representació de l’escala àrab: 
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Les interpretacions acostumen a començar amb un moviment improvisatori (Taksim) 

amb l’objectiu d’establir el mode i les seves principals característiques melòdiques. A 

aquesta introducció, l’intèrpret remarca les notes importants amb ornamentacions i 

l’ús del vibrat; normalment comença sense acompanyament, després s’introdueix un 

patró rítmic lent que portarà al desenvolupament i conclusió de l’obra. 

La importància de la literatura en la cultura islàmica (Fletcher, 2001; 199 – 201) ha 

influenciat les línies melòdiques de tots els gèneres vocals, per això, en la música tant 

rural com de la cort, l’estructura de la melodia normalment segueix l’estructura rítmica 

d’un poema. Una altra influència, en aquest cas de l’escriptura àrab, és la importància 

de l’ornamentació com les notes repetides, els glissandos, els trèmolos, els vibrats, els 

canvis d’accent i els canvis d’octaves. Hi ha cançons per totes les intencions: cançons 

de guerra, èpiques, polítiques, per venerar els sants, de dansa i laments. 

La flauta Ney és l’únic instrument de vent de la música culta àrab, els altres 

instruments de vent formen part de la música folklòrica. El seu nom és d’origen persa i 

significa “canya”. És un instrument comú a tots els països del Pròxim Orient i el Magreb 

i només el poden tocar els homes. Encara que aquest instrument té diferents varietats, 

la seva forma bàsica és la d’una canya recta de bambú oberta pels dos extrems i 

normalment amb sis forats a la part anterior i un a la posterior. El seu registre pot 

arribar a les tres octaves depenent de la seva longitud. Encara que es tracta d’un 

instrument de forma senzilla, la tècnica per tocar-la és molt complexa. El seu repertori 

es centra en les obres de l’orquestra takht.  

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 7 del cd i a l’enllaç de vídeo 

 

ILLES DEL PACÍFIC 

HAWAII: és una illa que es troba a l’est 

de la Polinèsia i que pertany als Estats 

Units d’Amèrica. La música hawaiana té 

el seu origen en la música tradicional de 
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Sabies que…? 
 

ALOHA és la paraula que 

utilitzen els hawaians per 

saludar. L’esperit de 

l’Aloha  representa 

l’alegria i la simpatia dels 

habitants d’aquesta illa. 

la Polinèsia i comparteix molts trets comuns. La base de tota interpretació de música 

tradicional hawaiana són les cançons (Mele), aquestes es caracteritzen per les seves 

lletres poètiques inspirades per l’essència de l’esperit Aloha i la influència rítmica de 

les altres illes del Pacífic. Hi ha diversos gèneres de cançons (Kaeppler, 1998; 915): les 

dedicades als déus (Mele Pule), els cants que expliquen la genealogia de les famílies 

(Mele ko’ihonua i Mele ki’auhau), cançons d’honor (Mele inoa) i cançons d’amor (Mele 

ho’oipoipo). Les cançons poden acompanyar les danses (Mele hula) o no (Mele oli). 

A partir de l’any 1800 van arribar a l’illa alguns europeus i mexicans que van introduir 

instruments com la guitarra. A partir d’aquell moment, les històries familiars, les 

llegendes, els contes i les creences que s’expressaven als càntics van començar a estar 

acompanyats de música. És així com va sorgir l’estil tradicional hawaià, format per 

cançons cantades en hawaià acompanyades per guitarres i ukeleles (una 

guitarra petita de quatre cordes que és l’instrument més 

característic de l’illa). Els hawaians, però, van idear la 

seva pròpia manera de tocar les guitarres, inventant-

se la tècnica de l’slack-key (afluixar les cordes per 

aconseguir altres afinacions) i l’steel-guitar (lliscar 

una barra de metall per les cordes de l’instrument 

generant sonoritats diferents). Un altre gènere important 

(Kaeppler, 1998; 923) és la Hula, una dansa acompanyada per 

càntics introduïda pels Polinesis. N’hi ha dos tipus: la Hula kahiko (l’estil antic que 

inclou càntic i ball a la manera indígena) i la Hula ‘auana (d’influència occidental i 

acompanyada per instruments que va venir de fora).  

A les illes del Pacífic són molt comuns les flautes nasals. És el cas del Ohe hano ihu 

(pronunciat: oh-hay hah-no ee-hoo), una flauta nasal de Hawaï. Ohe significa Bambú, 

hano gloria i bufar fort, ihu nas. Aquest instrument ja existia a finals del Neolític i el 

seu ús estava destinat a la comunicació de missatges d’amor entre amants. El flautista 

agafa la flauta amb la mà esquerra, aquesta s’encarrega de sostenir-la i apropar-la al 

forat del nas, amb el dit 

índex tapa el forat 
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esquerre del nas i amb l’altre forat bufa mentre la mà dreta s’encarrega de tapar i 

destapar els forats per fer les notes. El so resultant és molt dolç i pot fer quatre notes 

greus i els seus quatre harmònics aguts. La llargària de la flauta i el lloc dels forats pot 

variar ja que no està estandarditzat, per això cada flauta és única, encara que 

normalment es fan de tres forats.  

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 8 del cd i a l’enllaç de vídeo 

 

NORD – AMÈRICA 

Quan es parla d’indis natius americans es fa referència als pobles que es trobaven al 

continent nord-americà abans de 

l’arribada dels europeus al segle XV. 

S’anomenen indis (Nettl i Levine, 2001; 

482 – 483) perquè al temps de Cristòfor 

Colom es creia que Les Amèriques 

formaven part de les Índies orientals. 

Aquests comprenen una gran varietat de 

grups socials, lingüístics i musicals. Aquestes societats sempre han valorat la música 

com a part integral de la seva vida: en alguns grups la música està lligada a la religió 

(rituals i adoracions), també s’utilitza per acompanyar les danses, els jocs, els rituals 

cíclics i els esdeveniments del cicle vital. És una cultura que es basa en la transmissió 

oral i aquestes històries parlades han passat de generació en generació. La varietat de 

música és infinita perquè els estils són diferents dins de cada grup degut, en gran part, 

a la seva constant recreació i improvisació. La música (Nettl i Levine, 2001; 482 – 483) 

simbolitza i personalitza els poders sobrenaturals: es creu que els esperits van donar 

aquest poder als humans ensenyant-los cançons. 

Els natius americans (Heth, 2001; 367) sempre han valorat molt la música. La veu és 

l’instrument més important. Els seus orígens són molts i variats: molts venen 

d’històries de creació, de la inspiració individual, de somnis, experiències personal o de 

grups, i de la inspiració de sons de la natura. La música vocal inclou tant peces de solo 

com cors responsorials o a l’uníson. En els cants s’utilitza el seu idioma natiu, però 



23 

 

Sabies que…? 

Quan els indis 

americans fan música 

no hi ha un públic 

definit perquè hi 

participa tothom. 

moltes cançons utilitzen  vocables (síl·labes sense  traducció) com: He, Ya, Ho, We que 

s’utilitzen per fer la melodia.  

Normalment les cançons comencen amb 

l’acompanyament de sons percussius lents i suaus que 

acceleren i augmenten de so al llarg de la cançó. La 

percussió acompanya sempre els cants i sovint remarca 

les paraules importants, les repeticions i els canvis de 

moviment o direcció pels cantants i ballarins. Moltes 

cançons es canten en les cerimònies i els seus temes acostumen a reforçar els aspectes 

importants de la cultura.  

La flauta nativa americana és una flauta recta que es va originar a les tribus dels indis 

natius americans. Hi ha diferents estils de flautes a cada regió i els seu material pot 

ser bambú, canya, ós, fusta i argila, encara que 

les més habituals són les fetes amb fusta de 

cedre. Aquestes flautes estan pensades per 

tocar en l’escala pentatònica menor i per això 

originàriament tenien cinc forats, actualment 

aquestes flautes es fan amb sis forats per poder tocar l’escala diatònica. Els seu so és 

molt dolç i per això se l’ha relacionat amb les històries d’amor. La música d’aquesta 

flauta s’utilitzava per expressar els sentiments personals i imitar sons de la natura. 

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 9 del cd i a l’enllaç de vídeo 

 

SUD – AMÈRICA 

La música andina actual inclou elements indígenes i 

europeus ja que la invasió espanyola al sud dels Andes 

l’any 1530 va influenciar notablement. L’element 

indígena més important és l’ús de l’escala pentatònica 

menor i els ritmes sincopats. Les pràctiques musicals 

(Stobart, 2008; 426) sovint estan associades amb rituals 
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Sabies que…? 

 
Als grups de flautes de Pan, 

la melodia està repartida a 

tots els músics ja que amb 

l’instrument no es pot fer 

una línea melòdica fluïda. A 

aquest fenomen 

l’anomenen: TRENZAR.  

màgics i diuen que el so és una manifestació de l’esperit (animu). Un dels fets més 

remarcables dels pastors que viuen d’alt les muntanyes és el fet d’associar certs 

instruments i gèneres a les estacions de l’any, el cicle agricultor i altres activitats 

cícliques o celebracions. Creuen que els instruments musicals influencien en la 

producció agrícola i es creu que el seu so afecta al temps: es diu que la música de la 

flauta porta la pluja i preveu gelades.  

La majoria de les músiques es toquen durant les festes acompanyant les danses. El 

gènere popular andí més important és el huayno (Stobart, 2008; 503), una dansa típica 

del centre dels Andes amb una coreografia lliure que consisteix 

en dues frases molt rítmiques que es van repetint. El 

yaravi (Fletcher, 2001; 509) és una altre gènere musical 

d’aquesta regió, és una cançó melancòlica i emocional 

que s’acompanya amb la quena i que a vegades fa 

d’introducció al huayno. 

La influència de la colonització espanyola va introduir 

altres escales de sis o set notes i l’ús de l’harmonia (els 

inques normalment feien melodies a solo acompanyades per 

algun instrument de percussió). A aquestes cançons, es va afegir l’acompanyament de 

les guitarres o charangos.  

La flauta de Pan: és un instrument format per diversos tubs de diferents longituds 

(ordenats de més llarg a més curt), sense forats i 

tapats al seu extrem. Cada tub produeix un so 

diferent. Aquest instrument també es troba a 

Oceania, l’Extrem Orient i a les regions 

balcàniques i mediterrànies d’Europa. Aquesta flauta rep diversos noms: a Bolívia li 

diuen Siku i a Perú Antara. Aquest instrument té entre set i disset tubs afinats en 

l’escala pentatònica. La tècnica consisteix en bufar per separat a cada tub atacant la 

nota. És un instrument tocat pels pastors i es toca sola, en duets o en grup a les festes 

populars. 

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 10 del cd i a l’enllaç de vídeo 
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La Quena és la flauta utilitzada a la música popular andina de Perú, Bolívia i Equador. 

És una flauta vertical amb un tub obert pels dos extrems 

i amb sis forats a la part anterior i un a la posterior. 

Normalment es fa de canya, però també es pot fer de 

fusta. És un instrument utilitzat com a solista, en duets 

o acompanyaments melòdics; també destaquen els 

grups de quenes per a les danses de choquela, a Puno. 

La seva longitud és variable: es poden trobar quenes 

d’entre 30 i 50 centímetres. Antigament la quena tenia cinc forats per reproduir el 

mode pentatònic habitual de la música andina; l’instrument actual s’ha adaptat a 

l’escala diatònica. Les quenes més grans s’anomenen Quenacho i les petites Mala. 

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 11 del cd i a l’enllaç de vídeo 

 

EUROPA 

A Europa hi ha una gran diversitat de pobles 

separats per la seva ètnia, grup social, religió i 

llenguatge. Cada comunitat té les seves 

tradicions musicals en representació de la 

seva identitat. Tot i això (Rice, 2000; 2), la 

música europea es divideix en tres gèneres: la 

música folklòrica (d’origen rural i tradició 

oral), la clàssica (associada amb l’elit i de tradició escrita) i la popular (d’origen de les 

classes mitjanes urbanes). Aquí parlarem de la família de les flautes que forma part del 

repertori clàssic i la música folklòrica d’Irlanda i Catalunya. 

La flauta travessera utilitzada a la música clàssica occidental existeix des de l’Edat 

Mitjana, quan els Bizantins la van introduir a Alemanya i més tard es va estendre als 

altres països europeus. No va ser fins els segle XVIII que va suplantar en importància a 

la flauta de bec i es va convertir en un instrument solista. Fins al segle XIX, la flauta 

travessera es va anar perfeccionant, però va ser el constructor Theobald Boehm qui va 

introduir els canvis més importants en l’instrument: va aplicar un sistema mecànic de 
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Sabies que…? 

La flauta travessera 

pertany a la família dels 

instruments de fent fusta 

encara que actualment la 

majoria es fan en metall. 

claus que segueix vigent. La “flauta Boehm” és la que 

s’ha imposat a les orquestres simfòniques. Aquest 

instrument forma part de la família de vent fusta, 

actualment es fabrica amb diferents metalls com 

la plata i l’or encara que es segueixen fent de 

fusta. Hi ha diversos tipus de flauta: 

- La flauta en do: feta d’alpaca, plata, or o fusta. Està dividida en tres parts: el cap (on 

està l’embocadura), el cos i el peu (on hi ha el mecanisme). La llargària total és de 67 

cm. El so fonamental és el do 3 i a partir d’aquest l’extensió és de tres octaves gràcies 

als harmònics obtinguts modificant la pressió de l’aire i utilitzant les digitacions 

apropiades. 

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 12 del cd i a l’enllaç de vídeo 

- El flautí: apareix a finals del segle XVIII, procedeix del pífan militar i es va anar 

imposant poc a poc al repertori simfònic en un principi per doblar la flauta en do a 

l’octava superior, però més tard els seu paper es va independitzar. Està construït de 

fusta, és idèntic a la flauta, però constituït en dos parts (sense el peu de do). La seva 

extensió és menor (dues octaves i una sèptima). Sona una octava més agut que la 

flauta i és l’instrument més agut de l’orquestra. 

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 13 del cd (amb piano) i a l’enllaç de vídeo 

- La flauta greu en sol (flauta contralt): només ha arribat a imposar-se en època 

tardana ja que els compositors dels segle XX són els que han explotat la seva sonoritat 

suau i el seu timbre misteriós, sobretot al registre greu. Construïda de metall, la flauta 

contralt és més gran que la flauta normal. La seva extensió (a partir del sol 2) és de 

tres octaves i és un instrument transpositor. 

 

 

 

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 14 del cd i a l’enllaç de vídeo 
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Sabies que…? 

Els leprechaun són  

uns follets que viuen 

a Irlanda. Són molts 

bons músics i toquen 

el tin whistle. 

IRLANDA: la música tradicional és un element central en la identitat irlandesa, encara 

que el seu origen és celta (gaèlic o irlandès) i britànic (anglès i escocès). Les seves 

formes més importants són les cançons en irlandès i anglès i les danses i aries 

instrumentals (Carolan, 2001; 560). La música tradicional irlandesa té un origen rural i 

predominen les melodies monofòniques encara que l’harmonia i el ritme s’han 

introduït recentment. La majoria de la música irlandesa està basada en el mode major i 

amb menys freqüència trobem melodies en els modes mixolidi, dòric i eòlic. Les 

cançons irlandeses provenen d’una barreja cultural (Shields i Gershen, 2000; 378) on 

molts dels seus textos tenen un origen britànic i les formes de dansa també provenen 

d’aquest país. La música irlandesa es separa en dues categories: la música instrumental 

(la que s’utilitza per les danses) i la música vocal (amb una gran tradició de la cançó a 

solo en gaèlic o anglès). Tradicionalment, la música instrumental es tocava a solo, però 

a partir de la segona meitat del segle XX es va començar a interpretar en grups 

acompanyant la dansa. Hi ha moltes melodies que formen 

aquest repertori (Shields i Gershen, 2000; 382) i sovint 

tenen un origen rural adaptant-se a la forma de les 

danses tradicionals com el Reel (dansa ràpida en el 

compàs de 4/4 o 2/4), el Hornpipe (en 4/4), la Polka (en 

2/4), el Jig (en 6/8 o l’slip jig en 9/8), l’Slide (en 12/8) i la 

Marxa (en 2/4 o 6/8). La música de dansa es toca a tempos 

ràpids i amb moltes ornamentacions. Aquestes melodies normalment estan formades 

per dues seccions: la tonada (fonn) i la tornada (casadh) formant l’estructura AABB. 

A Irlanda, la música tradicional té molta importància en la vida social de les persones, 

sempre està present a les festes que s’organitzen a les cases, als pubs i a les reunions 

socials, d’aquesta manera, la música i les seves lletres s’han passat oralment. 

Els instruments tradicionals d’Irlanda són: la gaita, les flautes i whistles, el bodhran 

(pandereta), l’arpa, l’acordió, el violí o fiddle, la guitarra, el banjo, la mandolina i el 

bouzouki.  
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Sabies que…? 

El flabiol és l’instrument 

encarregat de donar inici 

a les sardanes. Sempre 

comencen tocant el 

mateix motiu melòdic. 

Encara que a Irlanda hi ha moltes flautes travesseres derivades de l’antic traverso, la 

flauta més comú a la música celta és el tin whistle o 

feadóg stain. Whistle significa “xiulet” en anglés. El 

primer tin whistle del que es té referència data del 

segle XII, i va ser al segle XIX quan es va fer 

l’instrument tal com coneixem avui en dia. 

Actualment, és una flauta recta metàl·lica de construcció senzilla amb una 

embocadura de plàstic. N’hi ha de diferents mides i afinacions, encara que el més típic 

és l’afinat en re. El repertori d’aquest instrument es centra en melodies tradicionals 

irlandeses tant de dansa com balades. 

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 15 del cd i a l’enllaç de vídeo 

 

CATALUNYA: la situació geogràfica de Catalunya fa que la seva música tingui 

influències dels països veïns com França, Espanya i Itàlia. Les seves característiques 

rítmiques (Martí i Pérez, 1999; 422) es basen en el ritme mesurat de cèl·lules rítmiques 

binàries i ternàries. La música tradicional catalana es caracteritza per una certa 

austeritat en les seves línies melòdiques, amb un clar predomini dels inicis anacrúsics i 

les cadències de tipus femení. Des del punt de vista tonal, el mode major predomina 

seguit per l’ús del mode menor. Hi ha dos tipus de cançons populars catalanes: les 

corrandes o cançons curtes i les cançons llargues amb tornada o sense.  

A la música popular catalana (Miles i Chuse, 2000; 594) la dansa és molt important i la 

música sovint està destinada al seu acompanyament. La més 

coneguda és la sardana, un ball en cercle en el que els 

dansaires es donen la mà i ballen una coreografia en la 

que van girant pel cercle. Aquesta s’acompanya per la 

música de la cobla, formació instrumental que s’ha 

convertit en un emblema d’identitat catalana. Aquesta 

va néixer el 1300 i està formada per instruments autòctons 

com el flabiol i tamborí, la tenora, el tible, i altres més convencionals com el 

fiscorn, la trompeta, el trombó i el contrabaix. 
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Un altre gènere musical és el ball de bastons, una dansa en la que s’utilitzen els 

bastons per donar cops al ritme de la música i on es simula la lluita entre dos bàndols. 

Aquest ball s’acompanya amb gralles (instrument de vent de doble canya) i tabals 

(timbal). La melodia és una tonada senzilla que es va repetint.  

Altres balls són els de les cerimònies de gegants i capgrossos, el ball pla (de parelles), el 

ball rodó (ball col·lectiu en cercle). 

També són molt populars les havaneres, gènere que van portar els mariners que 

tornaven de Cuba al segle XIX. Són cançons cantades amb lletres nostàlgiques i 

acompanyades per guitarres i bandúrries.  

Les formacions instrumentals més característiques de la música tradicional catalana 

(Martí i Pérez, 1999; 431) són les formades per dos instruments, un melòdic (flabiol o 

gralla) i un altre rítmic (timbal o tamborí).  

 

El flabiol és una flauta de bec originària de Catalunya. Aquest instrument 

sempre va acompanyat pel tamborí, un petit tambor que toca el mateix 

instrumentista: el flabiolaire. El flabiol pertany a la família de vent fusta. El 

seu registre és de dues octaves (del la 4 al la 6) fet que ens permet 

comparar-lo amb la flauta de bec sopranino. És un instrument vinculat amb 

la música pastoral i de festes populars. Hi ha diferents tipus de flabiols: un 

utilitzat en l’àmbit popular i un per a la cobla. El primer tipus no té claus i 

s’anomena flabiol sec o de pastor, és un instrument diatònic. El segon tipus, 

el flabiol de cobla o de sardanes, té quatre claus que permeten realitzar 

cromatismes.  

♫ Escolta el so d’aquesta flauta al track 16 del cd (amb tamborí) i a l’enllaç de vídeo 
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2.4 Propostes de treball a l’aula de flauta en grup: cançons d’arreu 

del món  

 

Títol: Fatuo Djo (Sóc Fatou) 

País d’origen: Senegal 

Objectius: 

- Conèixer una música d’origen tradicional africà 

- Saber quines són algunes de les flautes africanes i el seu origen 

- Aprendre una cançó com ho fan a Àfrica (per imitació) 

- Conèixer la forma responsorial 

- Saber acompanyar una cançó amb un bordó rítmic 

- Coordinar el cos fent polirrítmies 

Continguts: 

- La cançó africana Fatuo Djo 

- Anacrusa 

- Forma responsorial (pregunta – resposta) 

- Bordó rítmic 

- Polirrítmia 

Lletra original 

Fatuo djo, si dja dja la no 
Fatuo djo, si dja dja la no 
Fatou fey, fey Fatou 
Fatou kulema oundió 
Fatuo djo, si dja dja la no 

Traducció 

Sóc Fatou, el maco Fatou 
Sóc Fatou, el maco Fatou 
Fatou ho diu, ho diu Fatou 
Sóc feliç i creixeré 
Sóc Fatou, el maco Fatou 
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Propostes de treball: 

Saber quines són algunes de les flautes africanes i el seu origen 

- El professor explica la història de Wambi i la tortuga. 

- El professor porta una fotografia de dues de les flautes africanes (Tambin i 

Chivoti) i entre tots els alumnes busquen les característiques. Es recomana 

escoltar la gravació que s’adjunta al cd (tracks 1 i 2) per conèixer el so 

d’aquestes flautes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cançó 

 

Fatuo Djo és una cançó festiva i de celebració que canten els nens i joves de Senegal. 

 

- La cançó s’aprendrà per imitació. Ens imaginarem que estem cantant una cançó 

antifonal: el professor és el solista i els alumnes el cor. El professor cantarà una 

frase (2 compassos) i els alumnes l’imitaran, així successivament. Després es 

farà el mateix, però tocant la flauta. 

- Un cop els alumnes saben tota la cançó es fan dos grups: el primer tocarà totes 

les “preguntes” i el segon totes les “respostes”. D’aquesta manera estaran 

tocant seguint el model responsorial. 

Flautes de llegenda... 

Wambi era un nen de la tribu Yoruba a 

l’oest d’Àfrica. Un dia va quedar atrapat 

en un arbre que estava intentant tallar el 

dimoni. El noi tenia tres carbasses 

màgiques a la seva butxaca. Cada vegada 

que el dimoni estava apunt de tallar 

l’arbre, el nen llançava una carbassa i 

l’arbre es regenerava. Però, les carbasses 

es van acabar...llavors, es va recordar de 

la flauta que el seu pare li havia donat i 

que sempre portava amb ell. Va tocar un 

melodia i amb aquell so el dimoni va 

desaparèixer... (Cole, 1982) 

Flautes de llegenda... 

Digo és un poblat de Kenya on molts anys 

enrere havia existit una tortuga molt 

malvada. Com que l’animal no tenia res 

per menjar, va planejar la manera 

d'entrar a les cases dels habitants del 
poblat a robar-los el rebost. Per a 

aconseguir-ho, va caçar una rata molt 

gran; amb la seva pell va fabricar tambors 

i amb els ossos flautes. Aquella mateixa 

nit va baixar al poblat i va fer sonar la 

flauta que s'havia construït. Va encantar 
tots els habitants i, així, va poder robar-

los el menjar.(Vernon-Jackson, 2003) 
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Treball rítmic 

- Utilitzant recursos de percussió corporal es treballaran els següents ritmes: 

 

- Polirrítmia: es fan dos grups, a cada un se li assigna un d’aquests ritmes i els 

han de fer alhora utilitzant la percussió corporal i creant així una polirrítmia. 

- Sobre aquesta polirrítmia es toca la cançó Fatuo Djo: dos alumnes fan la 

polirrítmia i els altres dos toquen la cançó dividida en “pregunta” i “resposta”. 

- Anacrusa: és important que els patrons rítmics s’introdueixin al primer temps 

fort del compàs per tal de sentir l’anacrusa. 

 

Improvisació 

- Sobre els dos patrons rítmics apresos anteriorment, un alumne improvisa sobre 

l’escala de Do M. La improvisació ha de tenir l’estructura de:                   

                                  

 

Muntatge definitiu de la cançó 

- Es recomana tocar la melodia a la manera responsorial treballada abans. 

- Es pot afegir una segona veu 

- És molt important que hi hagi un patró rítmic de base. 

 

 

Pregunta A – Resposta B 

Pregunta A – Resposta C 
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Lletra original 

Zhao zhao zhao, zhôopéng yôu, 
Wo yaô zhao ge, zhôopeng you  
Jing ge li, gong ya xiao 
Ni shi wô de, zhôopéng yôu 

Traducció 

Busquem tots, busquem tots,  
Busquem un amic ben bo. 
Vull trobar i saludar 
Amb somriures ja, ja, ja 

 

Títol: Zhôopéng yôu (Buscar un amic) 

País d’origen: Xina 

Objectius: 

- Conèixer les característiques bàsiques de la música xinesa 

- Saber quina és la flauta xinesa i el seu origen 

- Aprendre el mode pentatònic major 

- Ser creatiu 

- Entendre l’estructura formal de la cançó 

- Desenvolupar l’oïda relativa amb el transport 

Continguts:  

- La música xinesa (origen de l’escala pentatònica major) i la flauta dizi  

- Cançó en mode pentatònic major: Zhôopéng Yôu 

- Pregunta (suspensiu) – resposta (conclusiu) 

- Improvisació 

- Transport 

- Patró rítmic 
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Propostes de treball: 

Conèixer les característiques bàsiques de la música xinesa i la seva flauta 

- El professor explica la llegenda de l’emperador Huang-Ti i ho relaciona amb el 

sistema tonal xinès: cada canya de bambú és una nota de l’escala pentatònica 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- El professor porta una fotografia de la flauta Dizi i entre tots els alumnes 

busquen les característiques. Es recomana escoltar la gravació que s’adjunta al 

cd (track 3) per conèixer el so d’aquesta flauta. 

 

Improvisar amb el mode pentatònic major 

 

 

 

 

A una classe col·lectiva de flauta amb cinc alumnes:  

- Es col·loquen en fila i a cada un se li assigna una nota de l’escala pentatònica 

major. Toquen l’escala ordenadament fins que soni amb fluïdesa. També és 

interessant que tots junts toquin l’escala sencera. 

- Un alumne inventa un motiu, tots els altres el treuen d’oïda i el toquen junts. 

Un dels alumnes improvisa fent una melodia amb tota l’escala pentatònica 

major a sobre del motiu. El rol d’improvisador es va movent i el motiu es pot 

canviar cada vegada. 

 

Flautes de llegenda... 

Explica una llegenda que l’emperador xinès Huang-Ti va inventar la música. Va enviar al 

seu ministre a un bosc de bambús a la frontera occidental de l’imperi. Allà va sentir la 

cançó dels fènix i, com va quedar tan meravellat va decidir tallar un total de 5 tubs de 

bambú que produïen les notes de la cançó que havia escoltat. Quan va tornar, 

l’emperador va ordenar fer unes campanes amb els cinc sons centrals d’aquest tubs i 

així va ser com va néixer l’escala pentatònica, la base de l’harmonia xinesa. Cada so es 

va relacionar amb un lloc, un color, un element i una part del cos.  Amb un d’aquests 

tubs, el ministre  va fer una flauta com a regal per a l’emperador (Rault, 2000) 
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Aprendre la cançó 

- La professora canta la cançó (utilitzant la síl·laba LA) a fragments i ells ho 

repeteixen.  

- Donant la referència de la primera nota, han de treure d’oïda cada fragment 

(cada alumne toca un tros, quan està bé el repeteixen tots). Quan hagin tret 

d’oïda tota la cançó la toquen tots junts.  

- Inventar un acompanyament amb l’escala pentatònica major: una alumne toca 

el primer fragment de cançó i un altre inventa un acompanyament, una altre 

alumne toca el següent fragment de cançó i inventen l’acompanyament. Així 

successivament fins tenir tot l’acompanyament.  

 

Treball rítmic 

- Canten una vegada la cançó entonant-la amb la síl·laba PAM 

- Tots els alumnes reciten els dos primers compassos de la cançó amb PAM 

(sense entonar) i un per un toquen el motiu rítmic amb notes de l’escala 

pentatònica diferents a la de la cançó. 

 

Transportar la cançó 

- Tots junts toquen l’escala pentatònica major de Re i després toquen la cançó. 

- Tots junts canten l’escala pentatònica major a partir d’una altra nota, després 

afegeixen el nom de les notes i ho toquen amb la flauta. Canten la cançó en la 

nova tonalitat amb la síl·laba LA, després la canten amb notes i toquen la cançó 

transportada.1 

 

Treball estructural 

- Un alumne toca la pregunta i el següent inventa la resposta i així 

successivament. 

 

                                                           
1
 Això es pot fer amb qualsevol escala pentatònica major. El professor triarà la que cregui més 

convenient pel alumnes depenent el treball que vulgui realitzar. 
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Lletra original 
 
Sakura, Sakura,  
Yayoi no sora wa, 
Miwatasu kagiri, 
Kasumi ka kumo ka, 
Nioi zo izuru, 
Izaya, izaya, 
Mini yu kan 

Traducció 
 
Cirerers florits, cirerers florits 
A través del cel primaveral 
Tant lluny com es poden veure 
Són núvols o boira? 
Aromàtics a l’aire 
Vinga, vinga, 
Mirem-los per última vegada 

 

Títol: Sakura (Cirerers florits) 

País d’origen: Japó 

Objectius: 

- Conèixer algunes característiques de la música japonesa 

- Saber quines són algunes de les flautes japoneses i les seves històries  

- Aprendre l’escala kumoi 

- Ser creatiu 

Continguts: 

- La música japonesa (escala Kumoi) 

- La cançó Sakura i el seu significat 

- Improvisació 

- Transport 



39 

 

Propostes de treball: 

Saber quines són algunes de les flautes japoneses i les seves històries 

- El professor explica el conte del shinobue. 

- El professor porta una fotografia de dues de les flautes japoneses (Shinobue i 

Nohkan)) i entre tots els alumnes busquen les característiques. Es recomana 

escoltar la gravació que s’adjunta al cd (tracks 4 i 5) per conèixer el so 

d’aquestes flautes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvisar amb l’escala kumoi 

 

 

 

 

 

- Es col·loquen en fila i a cada un se li assigna una nota de l’escala kumoi. Toquen 

l’escala ordenadament fins que soni amb fluïdesa. També és interessant que 

tots junts toquin l’escala sencera. 

- Es fan grups de dos alumnes i a cada un se li assignen tres notes d’aquesta 

escala. Han de fer un diàleg utilitzant cadascú les notes que té assignades. 

- Un alumne inventa una motiu amb les notes de l’escala kumoi. Sobre aquest 

motiu es fan rodes d’improvisació amb l’escala sencera. Es recomana que la 

improvisació tingui una estructura formal per tal de desenvolupar la capacitat 

de concentració de l’alumne.  

Flautes de llegenda... 

Al Japó hi havia un flautista que estava refugiat a una cova. Un dia, se 

li va acostar una gran serp. El flautista mai es separava de la seva 

flauta Shinobue i no va dubtar en agafar-la i tocar una melodia. Per a 

la seva sorpresa, la serp va quedar-se quieta escoltant la música i al 

cap d’una estona va marxar i no va  molestar mai més el flautista 

(Joyce-Grendahl, 2009). 
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La cançó 

 

Sakura és el títol d’aquesta cançó i fa referència a la flor del cirerer, la flor nacional del 

Japó. Es fan moltes celebracions durant la floració d’aquests arbres.  

 

- Tots junts toquen la melodia. 

- Treball sobre l’arranjament per a quatre flautes: 

Es tracta d’una harmonització de la cançó seguint una textura homofònica o 

coral. Es recomana treballar l’afinació i el so empastat, d’aquesta manera es 

desenvoluparà la sensibilització auditiva. 

 

El transport 

- Tots junts toquen l’escala Kumoi a partir de la nota Do i després toquen la 

cançó. 

- Tots junts canten l’escala Kumoi a partir d’una altra nota, després afegeixen el 

nom de les notes i ho toquen amb la flauta. Canten la cançó en la nova tonalitat 

amb la síl·laba LA, després la canten amb notes i toquen la cançó transportada. 

Ex: 

 

 

 

 



41 

 

 



42 

 

 

Títol: Raga Bhairavi 

País d’origen: Índia  

Objectius: 

- Conèixer les característiques bàsiques de  la música hindú i les seves flautes 

- Sentir el compàs 7/4  

- Improvisar amb la forma alap sobre el raga bhairavi 

- Aprendre efectes amb l’instrument 

- Tocar en la forma de canon 

Continguts: 

- Compàs 7/4 

- Concepte de raga, tala i alap 

- Ser creatiu adaptant-se a l’estil hindú 

- Glissando 

- Canon 

- Ritme curt /llarg 

Lletra original 

Main Ne Jo Gaya Tu Ne Gavaya 
Nain ne Sunajo Tune Sunaya 
Mere Hridayse Hara Andhera 
Tu ne Mitaya He Prabhu 
 

Traducció 

Si jo canto és perquè tu m’has concedit el do de 
cantar. 
Si jo hi sento és perquè tu m’has concedit el do de 
sentir. 
Tu has apartat del meu cor tota tenebra, oh Senyor! 
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Propostes de treball: 

Conèixer les flautes de la música hindú 

- Explicar la història del déu Krishna. 

- El professor porta una fotografia de la flauta Bansuri i entre tots els alumnes 

busquen les característiques. Es recomana escoltar la gravació que s’adjunta al 

cd (track 6) per conèixer el so d’aquesta flauta. 

 

 

 

 

 

 

 

Treball rítmic: 

- El compàs 7/4: tots junts porten el compàs de 3/4 i el de 4/4 successivament. 

Tots junts reciten el ritme de la cançó dient: curt-curt-curt-llarg-llarg mentre 

porten el compàs.  

Aquest mateix ritme es fa amb el cos: (curt) fent cops de peu i (llarg) picant de 

mans. 

- Els tala2: per acompanyar aquesta cançó s’ha de buscar un tala de 7 temps, 

aquí us proposem el tala Rupak.  

 

Cada un d’aquests monosíl·labs indica el tipus de cop que s’ha de fer amb els 

timbals. Dins el procés d’aprenentatge de la música hindú és molt important 

dominar el recitat d’aquests ritmes. Per això, es poden recitar aquests 

monosíl·labs acompanyats per un cop de mans al primer, quart i sisè temps (els 

temps forts). 

                                                           
2
 Cicles rítmics utilitzats a la música de la Índia  

Flautes de llegenda... 

El déu Krishna sempre estava tocant la flauta 

bansuri, amb la seva música encantava els 

esperits, els rius retardaven el seu curs, els ocells 

volaven més lent, descendien i escoltaven; tot es 

tornava més brillant. Tocant la seva flauta va ser 
com Radha es va enamorar d’ell (Miner, 2000).   
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El raga bhairavi: 

- El professor escriu el raga a la pissarra i el toquen molt a poc a poc. 

- Després el poden cantar amb la síl·laba LA i finalment és interessant que el 

cantin amb el nom de les notes hindús. 

 

 

 

Improvisació: 

- La forma Alap3: es fa una roda d’improvisacions amb aquesta forma i amb el 

pedal de tònica del raga bhairavi. 

- Un alumne fa el pedal de tònica, una altre pica el tala Rupak après 

anteriorment sobre uns bongos, el tercer marca el ritme (curt-curt-curt-llarg-

llarg) sobre la dominant i l’últim improvisa sobre el raga bhairavi. 

- Per interioritzar el ritme de la cançó també es poden fer rodes d’improvisació 

sobre el raga bhairavi mantenint el ritme de la cançó. 

Efectes contemporanis: 

- Introduint i traient el dit al cap de la flauta tots els alumnes experimenten el so 

del glissando. 

- Tots junts toquen el raga bhairavi molt a poc a poc fent glissandos amb el 

moviment de l’embocadura.  

La cançó:  

- Una vegada s’han fet totes les activitats proposades anteriorment, no serà 

difícil que els alumnes aprenguin la cançó. Aquest procés el poden fer llegint 

directament de la partitura.  

- Per fer un acompanyament a la cançó és important que hi hagi la nota pedal i el 

ritme de base (tala Rupak).  

- Les dos primeres estrofes es poden fer a cànon de dues veus, si després se li 

afegeix una base rítmica el resultat pot ser molt interessant. 

                                                           
3
 És una forma improvisatoria que es toca com a introducció a una peça. Aquesta serveix per a donar a 

conèixer el “raga” de la peça. Consisteix en una melodia lenta en la que van apareixent una per una i en 
ordre totes les notes del “raga”. 



45 

 

 



46 

 

 

 

Lletra original 
 

Uyusunda buyusun yavrum 
Uyusunda buyusn Nini  
 
Uyusunda buyusun yavrum 
Uyusunda buyusun Nini 

Traducció 
 
El petit Uyusunda va créixer 
Uyusunda va créixer amb una cançó de 
bressol 
 

 

Títol: Uyusunda (cançó de bressol) 

País d’origen: Turquia 

Objectius: 

- Conèixer i reconèixer les característiques de la música àrab 

- Saber quina és la flauta àrab 

- Afegir ornamentacions a una melodia senzilla 

- Improvisar amb l’escala àrab Hiyas donant el color propi de la música àrab 

- Contrastar les diferents articulacions 

 

Continguts: 

- Cançó en l’escala del maqâm Hiyas 

- Ritme: corxeres i sincopa 

- Articulació: picat / lligat 

- Estructura: pregunta / resposta 

- La brodadura superior i inferior 
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Propostes de treball: 

Conèixer les característiques bàsiques de la música del món àrab 

- El professor recita el poema sobre el Ney. 

- El professor porta una fotografia de la flauta àrab Ney i entre tots els alumnes 

busquen les característiques. Es recomana escoltar la gravació que s’adjunta al 

cd (track 7) per conèixer el so d’aquesta flauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball d’aspectes tècnics 

- S’escriu a la pissarra l’escala Hiyas: 

 

 

 

 

- La toquen tots junts. 

- Tocar l’escala fent brodadures sobre cada nota (brodadures superiors a la 

pujada i brodadures inferiors a la baixada). 

- Tocar l’escala fent les quatre primeres notes articulades i les quatre següents 

lligades. 

- Inventar un motiu amb el ritme Maksaum 

 

Improvisar amb l’escala Hiyas: 

- Picant sobre la panxa (so greu) i les cames (so agut) fan el ritme Maksaum: 

 

 

Flautes de llegenda... 
 

Vaig preguntar al ney:  
de què et lamentes? 
¿com pots gemegar sense tenir llengua? 
El ney va respondre: 
M’han separat de les altres canyes 
I ja no puc viure sense gemegar i lamentar-me. 
  

(Rumi, 1207 - 1273) 
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- Sobre la base del ritme Maksaum sobre la nota Mi es fa una roda 

d’improvisació amb l’escala Hiyas. Aquesta ha d’incloure brodadures i 

contrastos entre articulacions i lligadures. 

- Improvisen en grups de dos: un fa una pregunta i l’altre una resposta 

suspensiva, es repeteix la pregunta i acaba amb la resposta conclusiva. 

 

Aprendre la cançó 

- Piquen el ritme de la cançó. 

- La toquen amb la flauta i es remarca la importància de les articulacions. 

- Han de detectar les brodadures que hi ha. 

- L’han d’aprendre de memòria i després l’han de tocar afegint ornamentacions.  

- Dos alumnes toquen el ritme Maksaum i els altres toquen la melodia. Després 

s’intercanvien els papers. 

 

Treball estructural: 

- Entre tots toquen la cançó: es reparteix una frase a cada alumne i després se li 

pregunta quina part ha tocat (pregunta o resposta).  

 

La cançó 

- Dues veus toquen la melodia octavada. 

- S’afegeix el ritme sobre les funcions tonals après anteriorment. 

- La tercera veu es fa a partir de la improvisació sobre el que toquen les altres 

tres veus. 
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Lletra original 
 
Epo, e tai, e tai, e 
Epo, e tai, e tai, e 
Epo, e tai, e tai, epo 
E, tuki - tuki, epo 
E, tuki - tuki, e 
 

Traducció 
 
No estaré trist, 
Seré feliç 

 

Títol: Epo, e tai, e tai, e 

País d’origen: Hawaii 

Objectius: 

- Conèixer una melodia d’estil hawaià 

- Saber quina és la flauta hawaiana i la seva funció 

- Entendre i diferenciar auditivament les funcions tonals bàsiques de les cançons 

(tònica, dominant i subdominant) 

- Interioritzar el patró rítmic sincopat 

 

Continguts: 

- La música hawaiana: l’esperit de l’Aloha, el hawaià, la cançó Epo, e tai, e tai, e 

- L’origen de la flauta nasal 

- Les funcions tonals bàsiques 

- Improvisació 

- La sincopa 
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Propostes de treball: 

Conèixer la flauta hawaiana i la seva funció 

- El professor explica la llegenda de la flauta ohe-hano-ihu 

- El professor porta una fotografia d’aquesta flauta i entre tots els alumnes 

busquen les característiques. Es recomana escoltar la gravació que s’adjunta al 

cd (track 8) per conèixer el so d’aquesta flauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cançó 

 

Epo, e tai, e tai, e és una cançó d’origen maorí (una ètnia polinèsia que va arribar a 

Nova Zelanda després de les migracions des de Hawaii que van tenir lloc durant el 

segle X). 

- Ja que la lletra de la cançó és senzilla, recomanem aprendre-la cantant a classe. 

Quan hagin après la cançó cantada poden afegir el ritme d’aquesta picat amb 

les mans, així aniran interioritzant el ritme (sincopa). 

També és important remarcar el significat de la cançó relacionant-lo amb 

l’esperit de l’Aloha. 

- Després de fer aquest treball cantat poden treure amb la flauta la cançó d’oïda 

donant la primera nota com a referència. Per fer-ho, cada alumne pot tocar dos 

compassos. 

 

Flautes de llegenda... 

En temps antics, a Hawaï, quan un home estimava 

una dona i volia declarar el seu amor, havia d’anar al 

bosc i triar una canya de bambú per fer la seva flauta 

nasal, sí, sí, heu sentit bé, una flauta que es toca amb 

el nas, perquè havia de tenir els llavis lliures per fer 

un petó a la seva enamorada si, després de tocar-li 

una cançó dedicada a ella, li agradava i l’acceptava 

com a marit! (Virtual Tourist, 2004) 
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Les funcions tonals 

- Aquesta cançó presenta un esquema harmònic basat en les tres funcions tonals 

més importants de les cançons (tònica, dominant i subdominant), és una bona 

oportunitat per prendre’n consciència:  

 

 

- S’escriu aquest esquema a la pissarra i es reparteixen les veus entre tres 

alumnes. Sobre aquesta base el quart alumne pot tocar la cançó. 

- Sobre la base dels acords es poden fer rodes d’improvisació, així hauran 

d’escoltar amb atenció per utilitzar les notes adients a cada funció. 

 

Treball rítmic 

- Podem acompanyar la cançó tant cantada com tocada amb la flauta amb els 

tres patrons rítmics hawaians: el Ku Ku Pa, el Kupa i el Ku Kahela. Per fer això 

necessitarem un so greu i un agut, per exemple: cop a la panxa (so greu) i so de 

dits (so agut). 

                       

 

Muntatge definitiu de la cançó 

- Per tal de tocar aquesta cançó a 4 veus només és necessari que una persona 

faci la melodia, una altre un dels patrons rítmics apressos (sobre les funcions 

tonals) i les altres dues la base harmònica. 
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Lletra original 

Wee ya hay ya, wee hee ya hay ya, 
Wee hee ya wa hay ya, wee hee ya hay ya 
Wee hee ya wa hay ya, wee hee ya hay ya 
Ho ke lay hooo  

Títol: Duck Dance (Dansa de l’ànec) 

País d’origen: Amèrica del Nord 

Objectius: 

- Conèixer algunes característiques de la música dels natius americans. 

- Saber quina és la flauta dels natius americans i el seu origen. 

- Desenvolupar la consciència del pols constant. 

- Ser creatiu 

- Ampliar les articulacions i sonoritats en l’instrument: accents i efectes 

contemporanis. 

- Desenvolupar la consciència rítmica 

Continguts: 

- La música nativa americana: escala pentatònica menor, efectes contemporanis, 

accents 

- La flauta siyotanka 

- Pulsació  

- Sincopa 

- Improvisació 

- Obstinat rítmic 
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Propostes de treball: 

Saber quina és la flauta dels natius americans i el seu origen: 

- El professor explica la llegenda de la flauta siyotanka 

- El professor porta una fotografia d’aquesta flauta i entre tots els alumnes 

busquen les característiques. Es recomana escoltar la gravació que s’adjunta al 

cd (track 9) per conèixer el so d’aquesta flauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball rítmic 

- Tots els alumnes es posen en rotllana i van caminant la pulsació, sobre aquesta 

base el professor/a canta sense entonar els 2 primers compassos amb la lletra 

original i ells els repeteixen. Així, successivament fins cantar tota la cançó 

sencera. 

- El professor canta sense entonar el primer compàs (pregunta) i els alumnes 

canten el segon (resposta), així fins fer tota la cançó. S’ha de fer notar que la 

resposta sempre té el mateix ritme (sincopa).  

 

Improvisació 

- Tots junts toquen l’escala pentatònica menor de Re: 

 

 

 

Flautes de llegenda... 
 

A una tribu d’indis americans hi havia un noi pobre que estava enamorat de la filla del cap de la 

tribu. Volia declarar el seu amor a la noia però la diferència d’estatus li ho impedia. Un dia, 

desesperat, va anar a seure sota d’un cedre i va començar a plorar. Hi havia un ocell fuster picant 

a l’arbre el noi estava molest pels cops, però una ventada va entrar pels forats que l’ocell havia fet 

a l’arbre i van començar a sonar melodies precioses.  

De cop, la branca va caure al costat del noi, va rebre com a regal una flauta siyotanka. Al tornar 

cap a casa, es va creuar amb un cérvol, aquest va començar a cantar una cançó d’amor i el noi va 

intentar tocar-la amb la flauta. Després de practicar-la molt va anar al poblat. Al arribar, va veure 

la noia i li va tocar la cançó. La noia va quedar totalment fascinada i així és com, gràcies al so de la 

flauta, el jove va aconseguir el seu amor (Joyce-Grendahl, 2009).  
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- Un alumne inventa un obstinat rítmic amb les notes Re i La. Sobre aquesta base 

es fan rodes d’improvisació amb l’escala pentatònica menor de Re. 

- La música dels natius americans està molt influenciada pels sons de la natura. 

Els alumnes han de descobrir com fer amb el seu instrument (la flauta) sons 

com l’aire, cops, pluja, etc. De manera lliure es crea una atmosfera amb tots 

aquests sons i amb aquesta base un alumne improvisa amb l’escala pentatònica 

de re menor. 

 

La cançó 

- Després d’haver tocat l’escala pentatònica menor, els alumnes estan 

sensibilitzats amb la seva sonoritat. Es tornen a posar en rotllana portant la 

pulsació amb els peus i escolten el professor/a tocar els primers dos compassos 

amb la flauta, els treuen d’oïda i així successivament fins tenir tota la melodia. 

És important marcar els accents per tal de donar el caràcter adequat a la cançó.  

- Sobre un obstinat rítmic, tots els alumnes toquen la melodia apressa. 

 

Muntatge definitiu de la cançó 

- Dos alumnes toquen la melodia octavada. 

- S’afegeix l’obstinat rítmic i una nota pedal sobre la tònica portant la pulsació. 
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Lletra original 
 
De allacito, de allacito, 
Ya viene el carnavalito, 

Todos bajan en parejas 

Yo voy bajando solito 

 

 

De allacito, de allacito, 

Ya viene el carnavalito, 

Todos cantan entonando 

Yo sólo entono un poquito 

 

Títol: De allacito 

País d’origen: Bolívia 

Objectius: 

- Conèixer algunes característiques de la música andina 

- Saber quines són les flautes sud-americanes i el seu origen 

- Aprendre el mode pentatònic menor 

- Treure una segona veu d’oïda 

- Saber acompanyar la cançó amb un patró rítmic sincopat 

- Aprendre a tocar una melodia “trenzada” 

 

Continguts: 

- La música andina: escala pentatònica menor i ritmes 

- La flauta de Pan i la Quena 

- La segona veu 

- Ritme sincopat 

- Melodia “trenzada” 
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Propostes de treball: 

Saber quines són les flautes sud-americanes i el seu origen 

- El professor explica la llegenda de la flauta de Pan i la quena. 

- El professor porta una fotografia de les dues flautes i entre tots els alumnes 

busquen les característiques. Es recomana escoltar la gravació que s’adjunta al 

cd (tracks 10 i 11) per conèixer el so d’aquestes flautes. 

 

Improvisar amb el mode pentatònic 

menor 

- La toquen tots junts 

- Tres alumnes toquen junts 

les notes Do, Mi i Sol (acord de Do Major) respectivament fent un bordó sobre 

un ritme sincopat durant dos compassos, després canvien a l’acord de La 

menor durant dos compassos seguint amb el mateix ritme. Sobre aquesta base 

el quart alumne improvisa amb l’escala pentatònica menor. Ex:  

 

 

 

Flautes de llegenda... 

A l’antiga Grècia hi havia un déu anomenat Pan. 

Ell era el déu dels pastors i un dia, en veure a una 

noia anomenada Syringa, es va enamorar. Va 

decidir perseguir-la i la noia, espantada, va 

córrer fins a un riu. Una deessa, per protegir-la i 

impedir que el déu Pan la trobés, la va 

transformar en una canya. Quan bufava el vent, 

les canyes gemegaven i Pan va tenir una idea: va 

tallar la canya a trossos de diferents longituds, 

els va unir i va fabricar una flauta: la flauta de 

Pan. Tocava melodies per consolar-se de la 

pèrdua de la seva estimada. (Ovidi, 1996) 

Flautes de llegenda... 

Al Perú hi havia una parella d’enamorats. Van 

viure feliços fins que un dia ella es va posar 

malalta i va morir sense que el seu marit 

pogués fer res. Al perdre-la, ell va embogir i va 

decidir no separar-se mai del cos de la seva 

estimada. Temps després, quan només 

quedava l’esquelet, va fabricar una flauta amb 

la seva tíbia. Va tocar amb aquesta flauta les 

melodies més tristes, l’instrument sonava a plor 

i així va ser com va néixer la quena, un dels 

instruments més macos de Perú (Folklore 

tradiciones, 2005). 
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La cançó 

El carnavalito és un carnaval molt semblant al nostre que es celebra a Sud-Amèrica 

abans de la colonització espanyola. El celebren durant un mes vestint-se amb les robes 

tradicionals, ballant i menjant. 

- Tots junts toquen la melodia 

- Entre dos alumnes toquen la melodia “trenzada”. Ex: 

- Treure una segona veu: tres alumnes toquen la melodia, el quart ha de treure 

d’oïda una segona veu cantada (una 3a inferior) donant la referència de la 

primera nota (Fa). Després ha de treure amb la flauta el que ha cantat.  

Treball rítmic 

- Tocar la cançó sobre els ritmes “Huayno” i “taquirari” picats amb les mans.      

 

 

Huayno                                                              Taquirari                                                                                                 

- Tocar la cançó “trenzada” sobre els ritmes “Huayno” i “Taquirari” 

Treball de l’harmonia 

- Un alumne toca la melodia i els altres tres toquen el ritme “Taquirari” amb la 

successió d’aquests acords. 

Muntatge definitiu de la cançó: 

- Un alumne toca la melodia 

- S’afegeix la segona veu feta a l’apartat (la cançó) 

- Per últim els altres dos alumnes toquen l’esquema harmònic (fer 1r i 5è grau de 

l’acord) après anteriorment sobre el ritme “Taquirari”. 



61 

 

 

 



62 

 

 

 

Títol: Connie Walsh’s 

País d’origen: Irlanda 

Objectius: 

- Conèixer una música d’estil irlandès 

- Saber quina és la flauta irlandesa 

- Conèixer una dansa irlandesa 

- Afegir ornamentacions 

- Sentir el compàs 12/8 

 

Continguts: 

- La música irlandesa 

- El tin whistle 

- L’slide (dansa) 

- Els trinos 

- El compàs 12/8 

- La pulsació 

- Psicomotricitat 

- Estructura 
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Propostes de treball: 

Saber quina és la flauta irlandesa: 

- El professor explica el conte del follet. 

- El professor porta una fotografia del tin whistle i entre tots els alumnes 

busquen les característiques. Es recomana escoltar la gravació que s’adjunta al 

cd (track 15) per conèixer el so d’aquesta flauta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball rítmic 

- (Treball de pulsació): el professor/a toca la melodia de la cançó mentre els 

alumnes caminen la pulsació. 

- Quan tinguin la pulsació estable és important afegir la subdivisió a corxeres 

picant-les amb les mans. 

- Per treballar el compàs 12/8 es divideixen els alumnes en dos grups, un 

segueixen caminant la pulsació i picant la subdivisió i els altres han de tocar la 

nota RE cada principi de compàs (d’aquesta manera seran conscients dels 

quatre temps que formen aquest compàs). 

 

La cançó 

Connie Walsh’s és una dansa anomenada slide. El nom slide prové del soroll dels peus 

al lliscar que es fa en aquesta dansa. És una dansa molt semblant al jig, però aquesta 

es caracteritza pel compàs 12/8 i un tempo més ràpid. 

 

 

Flautes de llegenda… 

A Irlanda hi havia un ésser màgic, un follet que tenia un problema. Tots els follets, com ja 

sabeu, són molt petits però aquest era massa gran. El seu desig era empetitir-se una mica 

i, així, ser de la mateixa mida que els seus companys. Un dia, passejant pel bosc, va trobar 

una flauta sota un arbre i es va posar a tocar una melodia. Però... per contra, va 

començar a augmentar! Només li faltava això! Pensant, pensant, va arribar a la conclusió 

que aquella flauta màgica feia el contrari del que desitjava. Per això va imaginar el 

contrari del que volia: va desitjar ser molt gran. Va començar a tocar una altra melodia i 

en acabar va empetitir-se fins on sempre havia volgut: des d'aquell moment, el seu somni 

s'havia fet realitat (Hobson, 2010). 
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- Aprenen la cançó llegint-la de la partitura i tocant-la tots junts. (És molt 

important fer primer el treball rítmic i escoltar diverses vegades la cançó). 

- Després la poden memoritzar per poder fer la dansa (veure el següent apartat 

“psicomotricitat i estructura”).  

- La poden tocar un per un afegint les ornamentacions que vulguin lliurement. 

Psicomotricitat i estructura 

- Quan ja saben la cançó de memòria: es posen en fila i mentre toquen la cançó 

han d’anar caminant la pulsació. Quan arribin al final d’una secció hauran de 

donar la volta i seguir caminant el l’altre direcció. D’aquesta manera es farà un 

treball tant de psicomotricitat com d’estructura de la cançó (per tenir clares les 

repeticions) creant un ambient de dansa molt típic a la música irlandesa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Muntatge definitiu de la cançó 

- El més important d’aquesta cançó és la melodia, tot i això, es recomana 

acompanyar-la harmònicament. 

- Es poden fer diverses repeticions en les que el tempo va augmentant 

progressivament. 
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Lletra original 
 
Per a Sant Antoni, grans balles hi ha. 
Per a Sant Maurici, tot el poble hi va. 
 
Tra la-ra-la, tra-la-ra-la, tra la-ra-la-là. 
 
N' hi van tres donzelles, són de l' Empordà, 
l' una diu a l' altra: -I a tu, qui el traurà? 
 
Anem donzelletes, anem a ballar, 
que l' Hereu Riera ens hi farà entrar. 
 
La primera dansa la' n treu a ballar, 
la segona dansa la nova arribà. 
 

(continuació) 
 
Perdonin senyores que me n' haig d' anar, 
que la meva amada a la mort n' està. 
 
-Déu vos guard, Maria, Maria, com va? 
-Per a mi, Riera, molt malament va. 
 
Se' n gira d' esquena, a l' església se' n va. 
Davant d' un Sant Cristo se 'n va agenollar. 
 
-Senyor, que m' ajudi si em vol ajudar, 
que em torni l' amada que a la mort n' està. 
 
Al cap dels nou dies Maria es llevà, 
a les tres setmanes es varen casar. 

Títol: L’hereu Riera 

País d’origen: Catalunya 

Objectius: 

- Conèixer una dansa catalana i situar-la en el context de la música catalana 

- Saber quina és la flauta catalana i el seu origen 

- Entendre l’estructura formal de la cançó 

- Sentir el compàs 3/8 

Continguts: 

- La cançó l’hereu Riera i els costums que l’envolten 

- El flabiol 

- Estructura d’una dansa (AABB) 

- El compàs 3/8  
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Propostes de treball: 

Saber quina és la flauta catalana i el seu origen: 

- El professor explica la rondalla “la flor de Romanial” (que explica l’origen del 

flabiol). 

- El professor porta una fotografia del flabiol i entre tots els alumnes busquen les 

característiques. Es recomana escoltar la gravació que s’adjunta al cd (track 16) 

per conèixer el so d’aquesta flauta. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El ball de l’hereu Riera: 

És un ball que es feia per escollir el fadrí que havia de 

manar el carnestoltes. Consisteix en ballar al voltant 

d’un got de vi en el que es travessen dos bastons en 

forma de creu, el futur fadrí havia de ballar amb 

lleugeresa i sense fer-los caure. Si el ball sortia bé, el 

fadrí es bevia el vi i el nomenaven rei de la festa.   

Flautes de llegenda… 

Explica la llegenda que hi havia un rei que estava molt malalt. Cap medicina el podia curar; només 

existia un remei, la flor de Romanial. Ningú l’havia vista mai, però els seus tres fills van voler anar a 

buscar-la. Hi havia una recompensa: qui la trobés seria el futur rei. El germà petit, en Bernadet, amb 

l'ajuda d'una àguila —que els dos germans maltractaven— cerca la flor romanial. Quan torna a casa es 

troba amb Joanot, el germà gran, i aquest, per enveja, mata en Bernadet per poder entregar la flor al 

seu pare i fer-se amb el mèrit!. Un dia, un pastor que passejava pel bosc troba una canya al lloc on  

havien enterrat en Bernardet. Com era una canya molt maca, el pastor la tallar i fabrica un flabiol, però 

al fer-l’ho sonar, es va sentir la veu d’en Bernadet! Llavors el pastor va decidir portar la flauta al palau 

del re. Tots toquen aquell flabiol, però, quan el toca el germà gran es sent la veu d’en Bernadet dient que 

l’havia mata ell! Tots van a buscar en Bernadet i sorprenentment encara el troben, i és que duia una flor 

de Romanial a la butxaca i aquesta l’havia salvat. Poc després, en Bernardet va ser nomenat rei. Aquest 

és, doncs, l’origen del flabiol. (Alcover, J. M. 2010). 
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La cançó 

- Degut a que tots coneixen l’idioma de la cançó i que segurament alguns 

alumnes ja la coneixen, es recomana aprendre la cançó amb la lletra. Després la 

poden llegir de la partitura directament i així també practiquen la lectura a 

vista. 

 

Treball estructural 

- Aquesta cançó té l’estructura d’una dansa (AABB). Per tal de treballar-la és 

interessant que es reparteixi cada una de les 4 frases de la cançó a un alumne 

diferent de manera que sentiran més clarament les divisions. 

- Un alumne toca la primera frase i el següent inventa una resposta (suspensiva), 

una altre alumne toca la segona frase i el quart inventa una resposta 

(conclusiva). 

 

Treball rítmic 

- Mentre canten la cançó caminen la pulsació i piquen la subdivisió, així agafaran 

consciència del compàs 3/8. 

- Han de tocar la cançó mentre caminen la pulsació. És molt important notar 

l’impuls de l’anacrusa i fer el primer pas després de sentir-la. 

 

Muntatge definitiu de la cançó 

- Per tocar aquesta cançó només és necessari afegir un acompanyament 

harmònic: aquest pot ser sobre un obstinat rítmic o harmonitzant la cançó a 

diferents veus. 
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2.5 Model de fitxa d’avaluació 

 Encara que hi ha aspectes difícilment avaluables, a continuació, us proposem els 

criteris d’avaluació a tenir en compte per observar el procés d’aprenentatge dels 

alumnes: 

 

 
INTERPRETACIÓ 

Exc MB Bé Assolit No 
assolit 

Expressivitat      

Interiorització rítmica      

Consciència tonal i harmònica de les peces      

Interiorització de l’estructura      

COS 

Consciència corporal      

Moviment rítmic expressiu amb la música      

REPERTORI 

Coneixença del context de la peça o peces      

Actitud i valoració davant dels diferents estils      

Capacitat d’adaptar-se als diferents estils      

Memorització de les obres      

ASPECTES DE L’INSTRUMENT 

So      

Articulació      

Exercicis tècnics      

IMPROVISACIÓ 

Capacitat de cenyir-se a la proposta      

Creativitat      

Espontaneïtat      

CAPACITATS MUSICALS 

Oïda      

Ritme      

Sentit de la proporció      

CONJUNT 

Afinació      

Comunicació amb els companys      

Sincronització      

Actitud d’implicació en el grup      

ESTUDI 

Dedicació i responsabilitat      

OBSERVACIONS 
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2.6 Taller per fer una flauta de Pan 

Material 

- 1’5 metres de tub de PVC (d’1,25 cm de diàmetre) 

- Cinta aïllant de color 

- Serra petita 

- Regle 

- Llima 

- Plastilina de colors o suro (tap de vi) 

Quines mides han de tenir els tubs? 

A partir de la longitud del primer tub, les següents notes les podem obtenir seguint la 

proporció de 2/3 i 4/3, alternativament, de la longitud del tub anterior (seguint l’ordre 

resultant de les notes a partir d’un cicle de quintes). Aquí teniu un exemple per fer una 

escala de La Major: 

 

LA              MI            SI             FA#             DO#            SOL#             RE             LA 

                  2/3             4/3            2/3            4/3              2/3               4/3          2/3 

 
 

Nota Freqüència Longitud del tub 

La 4 440 Hz 19,6 cm 

Mi 5 659,26 Hz 13,1 cm 

Si 4 493,88 Hz 17,5 cm 

Fa # 5 739,99 Hz 11,7 cm 

Do # 5 554,37 Hz 15,6 cm 

Sol # 5 830,61 Hz 10,4 cm 

Re 5 587,33 Hz 13,9 cm 

La 5 880 Hz 9,3 cm 
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Per fer una flauta amb l’escala diatònica: 

Seguint les proporcions explicades abans, ordenem els tubs formant una escala 

diatònica de La Major: La – Si – Do# - Re – Mi – Fa# - Sol# - La 

Per fer una flauta pentatònica major: 

Només cal que utilitzem les cinc primeres notes resultants de la suma de quintes. Així 

utilitzarem els tubs de les notes La – Mi – Si - Fa# - Do# ordenats de la següent manera: 

La – Si – Do# - Mi – Fa# 

Per fer una flauta pentatònica menor: 

Només cal que utilitzem les cinc primeres notes resultants de la suma de quintes. Així 

utilitzarem els tubs de les notes La – Mi – Si - Fa# - Do# ordenats de la següent manera: 

Fa# - La - Si - Do# - Mi 

Procediment 

Talla amb la serra el tub de PVC seguint les mesures indicades a la taula. Quan hagis 

tallat tots els tubs, llima les bores per tal de que no et tallis al bufar. 

Tapa un extrem de cada tub amb un tros de suro o amb una boleta de plastilina de 

manera que l’aire no surti. 

Ordena els tubs seguint les indicacions donades abans depenent de la flauta que 

vulguis fer (amb l’escala diatònica, pentatònica major o pentatònica menor).  

Uneix-los amb una cinta aïllant de color i ja tindràs la teva flauta de Pan.  

Ara només cal que toquis les cançons que més t’agraden. Intenta tocar la cançó De 

allacito de Bolívia amb l’escala pentatònica de Fa # menor: 
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2.7 Mostra de les activitats: el concert dels alumnes 

La música adquireix significat quan es comunica i la classe col·lectiva d’instrument ho 

permet, però és bo comunicar-ho a més gent i sovint tenim aquesta necessitat de 

compartir, per això, fem algunes propostes de concert aprofitant els materials que es 

troben a l’apartat “Propostes de treball a l’aula de flauta en grup: cançons d’arreu del 

món” d’aquest dossier. Propostes: 

- Peces per a les audicions: qualsevol de les peces proposades al dossier es pot 

tocar en el marc d’una audició organitzada per l’escola. 

- Organitzar audicions on es faci un viatge arreu del món: aquest seria un 

projecte de concert que implicaria un treball en equip dels professors i els 

alumnes del centre. Seria necessari fer un disseny de l’organització de l’activitat 

en el que s’hauria de tenir en compte quins alumnes hi participarien i com 

involucrar-los (recopilant imatges per projectar durant el concert, tocant en 

diverses formacions, fent de narradors, elaborant el guió del concert pensant 

en un fil conductor que podria ser “la flauta al món”, etc), les tasques a fer de 

cada professor, on i quan mostrar el concert, per a qui fer el concert, etc. El 

concert pot tenir diversos formats: un únic concert on es faci un viatge 

complert arreu del món, o fer diversos concerts al llarg del curs on cada un sigui 

sobre un país i que implicaria buscar més repertori i més històries, de manera 

que es podria aprofundir en els aspectes proposats en aquest dossier.  
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2.8 Annex per als mestres: per anar més lluny en el món de les 

flautes 

2.8.1 Índex del CD 

 

1- Tambin. Funga Alafia. Àfrica. Duració: 0:29 min 

2- Chivoti. Yaa Yaa Kolé. Àfrica. Duració: 1:16 min 

3- Dizi. La perdiu. Xina. Duració: 5:36 min 

4- Shinobue. Kotory. Japó. Duració: 2:23 min 

5- Nohkan. Introducció de l’obra Shakkyo. Japó. Duració: 0:40 min 

6- Bansuri. Improvisació alap sobre el raga bhairav. Índia. Duració: 2:35 min 

7- Ney. Taksim. Turquia. Duració: 1:27 min 

8- Ohe - hano – ihu. Melodia hawaiana. Hawaii. Duració: 0:50 min 

9- Flauta nativa americana. Improvisació en el mode pentatònic de re menor. 

Duració: 2:25 min 

10-  Flauta de Pan. Melodia. Sud-Amèrica. Duració: 0:27 min 

11-  Quena. Dolencias. Sud-Amèrica. Duració: 1:13 min 

12-  Flauta occidental en do. Syrinx. C. Debussy. Duració: 2:24 min 

13-  Piccolo occidental. Vent d’est. S. Paloyan. Duració: 2:38 min 

14-  Flauta occidental en sol. Der Vogelfänger bin ich ja (fragment de l’opera: La 

flauta màgica). W. A. Mozart. Duració: 0:40 min 

15-  Tin whistle. Gus Jordan's-Big Pat's Reel. Irlanda. Duració: 2:31 min 

16-  Flabiol. Contradansa dels fadrins. Catalunya. Duració: 1:58 min 
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2.8.2 Enllaços de vídeo de les flautes del món 

Tambin: 

http://www.youtube.com/watch?v=azSm1aGAFhg&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=60O6uETTt6U&feature=related 

Chivoti: 

http://www.bomasofkenya.or.ke/videos 

Dizi: 

http://www.youtube.com/watch?v=IFM0pd9APds&playnext=1&list=PLA2013E6C2596E965 

http://www.youtube.com/watch?v=nPT9vtGwAc0&feature=BFa&list=PLA2013E6C2596E965&i

ndex=37 

Shinobue: 

http://www.youtube.com/watch?v=75MUK2bR7fQ&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=ykehyiBjHnQ&feature=related 

Nohkan: 

http://www.youtube.com/watch?v=6kn-6scFbas&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=D63NELRxytc&feature=relmfu 

Bansuri: 

http://www.youtube.com/watch?v=R5w7ToxsrUw 

http://www.youtube.com/watch?v=kx2tcUlW_rM 

Ney: 

http://www.youtube.com/watch?v=4kigzA2O2Ck 

http://www.youtube.com/watch?v=Ac2g5NW9RhU 

Ohe-hano-ihu: 

http://www.youtube.com/watch?v=gcnYmxWPw6w&feature=related 
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Flauta nativa Americana: 

http://www.youtube.com/watch?v=TErXZIi5jck 

http://www.youtube.com/watch?v=SoDpjyze9KQ 

Flauta de Pan: 

http://www.youtube.com/watch?v=dHdrJ9WSulE&feature=related 

Quena: 

http://www.youtube.com/watch?v=psIw1OZXrHc&feature=related 

Flauta occidental en do: 

http://www.youtube.com/watch?v=4sAh02JRtpk 

Piccolo occidental: 

http://www.youtube.com/watch?v=BguP6KmvtxI&feature=related 

Flauta occidental en sol: 

http://www.youtube.com/watch?v=o4Ijg2D4lZ0&feature=related 

Tin whistle: 

http://www.youtube.com/watch?v=rdJYbOkbetQ 

Flabiol: 

http://www.youtube.com/watch?v=eVAHLD6fEHI 

http://www.youtube.com/watch?v=l1AiN4Z17-Y 
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3. Viatge al món de les flautes: El concert  

3.1 Què és i a qui va dirigit? 

El projecte final Viatge al món de les flautes també és un concert didàctic dirigit a nens 

i nenes de 7 - 8 anys i famílies en el que es vol ensenyar l’àmplia família de les flautes a 

tot el món i el repertori propi de cada regió.  

3.2 Objectius 

- Donar a conèixer les diverses flautes d’arreu del món 

- Aprendre a reconèixer el so de les diferents flautes 

- Relacionar el repertori de cada regió amb la seva flauta  

- Conèixer l’origen d’aquestes flautes 

- Gaudir de l’audició de la música en directe 

3.3 Continguts  

- La flauta travessera en do, el piccolo, la flauta travessera en sol, el tin whistle, el 

dizi, la quena, la flauta de Pan, la flauta nativa americana, el bansuri, el 

shinobue, el nohkan, el ohe hano ihu, la tambin, la chivoti i el flabiol 

- Escolta en directe del so de les flautes 

- Repertori tradicional d’Irlanda, Xina, món àrab, Sud-Amèrica, Nord-Amèrica, 

Índia, Japó, Hawaii, Àfrica i Catalunya. Repertori occidental. 

- Contes relacionats amb les flautes 

- La vivència d’un concert 

3.4 Metodologia 

Per dissenyar aquest concert vaig fer una recerca de diferents flautes intentant 

aconseguir-ne una per a cada continent. Després de comprar-me aquests instruments i 

contactar amb persones que me’n podien oferir algun, vaig fer-me amb un total de 16 

flautes d’arreu del món. Per poder realitzar el concert, era indispensable aprendre a 

tocar aquestes flautes, algunes són fàcils de fer sonar perquè mantenen l’embocadura 
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de la flauta travessera i les digitacions són intuïtives o les pots trobar per internet, però 

amb altres ha estat essencial l’ajuda del flautista Xavier Lozano. Ell m’ha orientat per 

tocar cada flauta en l’estil original, ja que si toques totes les flautes igual, sonen molt 

semblants i és important jugar amb els efectes tímbrics com el vibrat, els glissandos, el 

cant, etc.  Després,  vaig seguir amb la recerca per trobar històries que tenen com a 

protagonistes aquestes flautes, n’hi ha moltes i, sorprenentment, la majoria són o 

històries màgiques o d’amor. Amb tot aquest material vaig començar a elaborar el guió 

del concert, el fil conductor serien aquestes històries de manera que la paraula i la 

música de les flautes s’anirien intercalant. Faltava, però, seleccionar el repertori, per 

fer-ho, vaig fer una recerca basada en l’escolta de la música pròpia de cada indret fins 

a trobar cançons que per les característiques de duració, formals, riquesa, complexitat, 

etc, eren adients per al públic al que anaven dirigides. També era necessari pensar en 

quins instruments acompanyarien les melodies de la flauta: l’arpa i la percussió eren 

essencials, després vaig fer els arranjaments de totes les peces per a aquesta formació 

i vaig informar-me de quins eren els instruments de percussió propis de cada cultura ja 

que era molt important que tot l’acompanyament fos fidel a cada estil musical. Per 

últim, vaig fer una recerca de la indumentària pròpia de cada regió i vaig elaborar un 

vestuari pel flautista del concert. L’escenografia es va adaptar a les característiques de 

la sala i finalment es va optar per una posada en escena senzilla on el principal decorat 

seran les flautes i les vestimentes de cada lloc. Per realitzar totes aquestes tasques vaig 

consultar a especialistes com l’Albert Gumí i el Xavier Lozano que em van guiar  

contínuament donant-me moltes idees i deixant-me molts instruments per poder 

realitzar aquest concert. 

3.5 Repertori del concert 

- Wie stark ist nicht dein Zauberton (fragment de l’opera: La flauta màgica) de 

W.A.Mozart. Instrumentació:  flauta en do i arpa. 

- Das Klinget so herrlich (fragment de l’opera: La flauta màgica) de W. A. Mozart. 

Instrumentació: piccolo, glockenspiel i arpa  

- Der Vogelfänger bin ich ja (fragment de l’opera: La flauta màgica) de W. A. 

Mozart. Instrumentació: flauta en sol i arpa. 
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- Syrinx de Claude Debussy. Instrumentació: Flauta sola 

- Believe me, if all those endearing young charms (Popular irlandesa). 

Instrumentació: tin whistle i arpa. 

- The humours of Ballyconnell (Hornpipe irlandès). Instrumentació: tin whistle i 

arpa 

- Melodia xinesa. Instrumentació: flauta dizi , gu zeng i gong.  

- Uyusunda (popular de Turquia). Instrumentació: flauta – serp i darbouka 

- Dolencias (V. Valencia). Instrumentació: Quena, arpa i percussió 

- El carnavalito de la quebrada de Humahuaca (D.R). Instrumentació: flauta de 

Pan, arpa, timbal sud-americà i chajchas 

- Improvisació en la pentatònica menor de Re. Instrumentació: flauta nativa, arpa 

i sons de la natura (ocells, trons, pal de pluja,...) 

- Duck Dance (Tradicional nativa americana). Instrumentació: flauta nativa i 

timbal de pell de mustang 

- Improvisació Alap. Instrumentació: bansuri i sruti box  

- Dhun (tema hindú). Instrumentació: Bansuri, udú, gungru i sruti box 

- Akai hana, shiroi hana (Naoiko Terashima). Instrumentació: Shinobue i gu zeng 

- Introducció de l’obra “Shakkyo”. Instrumentació: Nohkan 

- Cançó hawaiana. Instrumentació: Ohe hano ihu i ukelele 

- Funga Alafia (tradicional de l’Àfrica de l’Oest). Instrumentació: flauta Tambin, 

balafón i djembé 

- Yaa Yaa Kolé (orquestra panafricana). Instrumentació: Flauta chivoti, kalimba, 

llavors i xiulet 

- L’hereu Riera (Tradicional catalana). Instrumentació: flabiol, arpa i tamborí  
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3.6 Fitxa tècnica 

Guió: Paula Martínez 

Intèrprets: 

- Flautes: Paula Martínez 

- Arpa i gu zeng: Esther Pinyol 

- Percussions: Rubén Martínez 

- Narrador: Carles Muñoz 

Assessorament musical: Albert Gumí i Xavier Lozano  

Escenografia: Ignacio Martínez i Paula Martínez 

Vestuari: MªCarmen Bonfill i Paula Martínez 

3.7 Guió del concert 

Escenografia: a cadascun dels extrems de l’escenari hi ha l’arpa i els instruments de 

percussió. Al mig de l’escenari, formant una rotllana hi ha diverses capses cobertes 

amb teles pròpies de cada regió amb les flautes ètniques i el vestuari. Repartides per 

l’escenari hi ha canyes de bambú. 

INTRODUCCIÓ 

(♫ sons de flauta en off) Sabeu que la flauta és un dels instruments més antics? Hi ha 

constància de l'existència de flautes des de l’època prehistòrica, on es fabricaven amb 

ossos d’animals. Aquestes flautes van evolucionar de manera específica a cada país i és 

per això que actualment és considerada una de les grans famílies instrumentals. A més, 

a molts indrets del món, a la flauta li són atribuïdes propietats màgiques. A partir d'ara, 

us proposem que viatgeu amb nosaltres per a conèixer la gran família de les flautes i 

algunes de les històries màgiques que s’expliquen sobre aquest instrument...    
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ALEMANYA (Vestuari: campanetes als peus i barret) 

(♫ Wie stark ist nicht dein Zauberton amb flauta en off i arpa) Heu sentit mai parlar del 

flautista d’Hamelín? Fa molts i molts anys a la ciutat alemanya d’Hamelín va haver-hi 

una invasió de rates que va destrossar les collites. Com que els habitants del poble no 

sabien com fer-les marxar, van decidir donar 100 monedes d’or a la persona que les fes 

desaparèixer. Un bon dia va aparèixer un flautista...    

El flautista apareix a escena i toca el final de la peça davant del públic 

El flautista va dir: (parla el flautista) “Aquesta nit ja no quedarà cap rata a Hamelín i 

guanyaré la recompensa”. (introducció de Das klinget so herrlich amb glockenspiel) Dit 

això, va agafar de la seva motxilla una flauta petita i va començar a donar voltes per 

tota la ciutat tocant una melodia que va encantar les rates. Totes van sortir dels seus 

amagatalls per seguir-lo...  

♫ Das Klinget so herrlich (de la flauta màgica) de W. A. Mozart. Instrumentació: 

piccolo, glockenspiel i  arpa. 

El flautista es passeja i al final de la cançó va marxant 

Les va conduir a un lloc molt allunyat i, en travessar un riu molt cabalós, es van ofegar. 

El flautista va tornar a Hamelín per recollir la seva recompensa (el flautista apareix a 

escena), però els habitants, tranquils perquè ja no hi havia rates, no li van voler donar 

el que havien promès. El flautista, enfadat, va començar a tocar una altra melodia amb 

una flauta molt gran. Ara no el seguien les rates, sinó els nens... 

♫ Der Vogelfänger bin ich ja (de la flauta màgica) de W. A. Mozart. Instrumentació: 

flauta en sol, arpa i sonalles  

El flautista es passeja i al final de la cançó va marxant. 

Ningú sap on els va portar, però mai més van tornar. 
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GRÈCIA (Vestuari: res) 

La següent història va passar abans que existís el flautista d’Hamelín. (♫ mentre sona: 

Syrinx (so en off) de Claude Debussy. Instrumentació: Flauta sola) A l’antiga Grècia hi 

havia un déu anomenat Pan. Ell era el déu dels pastors i un bon dia, en veure a Syringa, 

se’n va enamorar. Va decidir perseguir-la i la noia, espantada, va córrer fins a un riu. 

Per a protegir-la i impedir que el déu Pan la trobés, una deessa la va transformar en 

una canya. Quan bufava el vent, les canyes gemegaven i Pan va tenir una brillant idea: 

va tallar la canya a trossos de diferents longituds, els va unir i va fabricar una flauta, 

que avui coneixem com a flauta de Pan.  

Surt la flautista a escena 

♫ Improvisació amb la flauta de Pan 

Aquesta i altres melodies li servien de consol per la pèrdua de la seva estimada. 

IRLANDA (Vestuari: barret St. Patrick) 

(♫ Arpa fent introducció de de Believe me, if all those endearing young charms) 

A Irlanda hi havia un ésser màgic, un gnom que tenia un gran problema. Tots els 

gnoms, com ja sabeu, són molt petits però aquest era massa gran. El seu desig era 

encogir-se una mica i, així, ser de la mateixa mida que els seus companys. Un dia, 

passejant pel bosc, va trobar una flauta sota un arbre i va començar a tocar una 

melodia. 

♫ El tin whistle s’introdueix a la cançó Believe me, if all those endearing young charms 

(Popular irlandesa). Instrumentació: Tin Whistle i arpa. 

però... per contra, va créixer dos metres més! Només li faltava això!  

(Parar melodia en sec i comença a sonar l’obstinat del bodhran) 

Pensant, pensant, va arribar a la conclusió que aquella flauta màgica feia el contrari 

d’allò que desitjava. Aleshores, va voler ser més gran i, en començar a tocar una altra 
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melodia va empetitir-se fins on sempre havia volgut. Finalment, seu somni s'havia fet 

realitat. 

♫ The humours of Ballyconnell (Hornpipe irlandès). Instrumentació: Tin Whistle, arpa i 

bodhran.  

XINA (Vestuari: barret xinès) 

(♫ Cop de gong i improvisació sobre l’escala pentatònica de Do M amb gu zeng) Explica 

la llegenda que l’emperador xinès Huang-Ti va inventar la música. Com ho va 

aconseguir? Enviant el seu ministre a un bosc de bambús a la frontera de l’imperi. Allà, 

va sentir la cançó dels fènix. Com que va quedar tan meravellat, va voler atrapar 

aquella melodia. Molt decidit, va tallar molts tubs de bambú per a fabricar una flauta 

que va oferir a l’emperador com a regal.  

♫ Improvisació en el pentatònic major de Do. Instrumentació: flauta dizi , gu zeng, 

gong i campanes.  

Diuen que quan l’emperador tocava aquesta flauta els arbres florien, fins i tot a 

l’hivern. 

MÓN ÀRAB (Vestuari: barret àrab) 

(♫ improvisació amb darbouka i flauta-serp) Moltes flautes tenen atribuïts poders 

màgics, i és per això que a Egipte molts homes encanten serps amb la música. Com 

l’Ahmed, un noi molt pobre. Cada matí agafava la seva flauta i un càntir amb una serp 

verinosa i anava a plaça a fer diners (el flautista es gira i toca de cara al públic). Un dia 

van venir uns lladres, el van perseguir fins a casa seva i li van voler robar tots els diners 

que havia guanyat aquell matí. Van espiar-lo i van veure com guardava els diners a un 

dels càntirs; quan va marxar, els lladres van agafar el càntir, però...es van equivocar i 

van agafar el que contenia la serp! En veure’ls, l’animal va anar a picar-los. Els lladres, 

espantats, van fugir amb la cua entre cames. 

♫ Uyusunda amb la flauta – serp i darbouka 
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SUD – AMÈRICA (Vestuari: barret andes) 

(♫ acompanyament amb arpa i percussió de: Dolencias) Al Perú hi havia una parella 

d’enamorats. Van viure feliços fins que ella va morir sobtadament. En perdre-la, l’home 

va embogir i va prometre no separar-se mai del cos de la seva estimada. Temps 

després, quan només en quedava l’esquelet, va fabricar una flauta amb la seva tíbia, el 

so de la qual s'assemblava al dels plors. Aquest és, doncs, l'origen de la quena. 

♫ Dolencias (V. Valencia). Instrumentació: Quena, arpa i percussió 

(so d’aire i ritme amb chajchas) Al sud del Perú hi trobem la Patagònia, on antigament 

vivia un ésser mitològic anomenat Uakti. El seu cos estava ple de forats que en ser 

travessats pel vent emetien uns sons que, sortosament, encantaven les dones. Cegats 

per l’enveja, els homes van matar-lo. Al lloc on el van enterrar van néixer unes canyes 

que els indis van utilitzar per a fabricar flautes.  

♫ El carnavalito de la quebrada de Humahuaca (D.R). Instrumentació: flauta de Pan, 

arpa, timbal sud-americà i chajchas 

Com veieu, d’històries de flautes màgiques n’hi ha una bona pila.... 

NORD – AMÈRICA (Vestuari: penacho) 

(♫ sons d’ocell, pal de pluja, llavors i so d’aire) A una tribu d’indis americans hi havia 

un jove pobre que estava enamorat de la filla del cap. Volia declarar el seu amor a la 

noia, però la diferència d’estatus li ho impedia. Desesperat, va anar a seure sota d’un 

cedre i va començar a plorar. Hi havia un ocell fuster picant a l’arbre (♫ cops amb 

woodblock). Li molestaven els cops, però una ventada (so d’aire) va entrar pels forats 

que l’ocell havia fet a l’arbre i van començar a sonar melodies precioses.  

♫ Improvisació en la pentatònica menor de Re. Instrumentació: flauta nativa, arpa i 

sons de la natura  

(mentre sona la música de la flauta) De cop, la branca va caure al costat del noi, va 

rebre com a regal una flauta siyotanka. En tornar cap a casa, es va creuar amb un 

cérvol que va començar a cantar una cançó d’amor. Aleshores, el noi va intentar tocar-
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la amb la flauta. Després de practicar-la molt, va anar al poblat. En arribar-hi, va veure 

la noia i li va tocar la cançó com a mostra d’amor.  

♫ Duck Dance (Tradicional nord-americana). Instrumentació: flauta nativa, timbal de 

pell de mustang 

La noia va quedar totalment fascinada i així és com, gràcies al so de la flauta, el jove va 

aconseguir el seu amor. 

ÍNDIA (Vestuari: Sari) 

(♫ improvisació Alap amb sruti box i bansuri) El déu Krishna tocava a totes hores el 

bansuri, una flauta el so de la qual encantava els esperits, els rius retardaven el seu 

curs, els ocells volaven més lent, descendien i escoltaven; tot es tornava més brillant. 

Tocant la seva flauta va ser com Radha va enamorar-se’n.   

♫ Tema Dhun. Instrumentació: Bansuri, udú, gungru i sruti box 

JAPÓ (Vestuari: màscara japonesa) 

(Improvisació amb gu zeng i timbals taiko) Al Japó hi havia un flautista que estava 

refugiat a una cova. Un dia, se li va acostar una gran serp. L’home no es separava mai 

de la seva flauta Shinobue i no va dubtar en agafar-la i tocar una melodia. 

Sorprenentment, la serp va escoltar-lo atentament i, al cap d’una estona, va marxar i 

no va tornar a molestar-lo més.  

♫ Akai hana, shiroi hana (Naoiko Terashima). Instrumentació: Shinobue i gu zeng 

La flauta màgica Shinobue li havia salvat la vida. Però, no tothom que vol aprendre a 

tocar aquests instruments aconsegueix que sonin. Diuen que per aprendre el secret del 

so de les flautes s’ha d’anar a l’illa dels vents. Quin és, doncs, el seu secret?  

♫ Introducció de l’obra Shakkyo. Instrumentació: Nohkan 

Heu descobert el secret? Si és així, guardeu-lo com el tresor més valuós! 
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HAWAII (Vestuari: collar de flors) 

(♫ base harmònica amb Ukelele) A l'antiguitat, a Hawaii, quan un home estimava una 

dona i volia declarar-li el seu amor, havia d’anar al bosc i triar una canya de bambú per 

a fabricar la seva flauta nasal. Sí, sí, heu sentit bé, una flauta que es toca amb el nas. 

Per què? Perquè havia de tenir els llavis lliures per a poder fer un petó a la seva 

enamorada. I la història no s'acaba aquí: després de dedicar-li una cançó, si li 

agradava, l’acceptava com a marit!   

♫ Cançó hawaiana. Instrumentació: Ohe hano ihu i ukelele 

Fins ara hem escoltat històries màgiques i d’amor relacionades amb la flauta. Estem a 

punt d’acabar, però encara tenim algunes sorpreses! 

ÀFRICA (Vestuari: turbant amb teixit africà) 

(improvisació amb balafón) Wambi era un nen de la tribu Yoruba, a Nigèria. Un dia va 

quedar atrapat en un arbre que estava intentant tallar el dimoni. El noi tenia tres 

carbasses màgiques a la seva butxaca. Cada vegada que el dimoni estava a punt de 

tallar l’arbre, el nen llançava una carbassa i l’arbre es regenerava. Però, les carbasses 

es van acabar... Llavors, es va recordar de la flauta que el seu pare li havia donat i que 

sempre duia a sobre. Va tocar una melodia i amb aquell so el dimoni va desaparèixer...  

♫ Funga Alafia (tradicional de l’Àfrica de l’Oest). Instrumentació: flauta Tambin, 

balafón i dum-dum. 

(improvisació amb kalimba) Digo és un poblat de Kenya on molts anys enrere havia 

existit una tortuga molt malvada. Com que l’animal no tenia res per menjar, va 

planejar la manera d'entrar a les cases dels habitants del poblat a robar-los el rebost. 

Per a aconseguir-ho, va caçar una rata molt gran; amb la seva pell va fabricar tambors 

i amb els ossos flautes. Aquella mateixa nit va baixar al poblat i va fer sonar la flauta 

que s'havia construït. Va encantar tots els habitants i, així, va poder robar-los el 

menjar. 
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♫ Yaa Yaa Kolé (orquestra panafricana). Instrumentació: Flauta chivoti, kalimba, 

percussió de sacseig i xiulet 

CATALUNYA (Vestuari: barretina) 

(arpa tocant l’Hereu Riera) Explica la llegenda que hi havia un rei que estava molt 

malalt. Cap medicina el podia curar; només existia un remei, la flor de Romanial. Ningú 

l’havia vista mai, però els seus tres fills van voler anar a buscar-la. Hi havia una 

recompensa: qui la trobés seria el futur rei. El germà petit, en Bernadet, amb l'ajuda 

d'una àguila —que els dos germans maltractaven— cerca la flor de romanial. Quan 

torna a casa es troba amb el Joanot, el germà gran, i aquest, per enveja, mata en 

Bernadet per poder entregar la flor al seu pare i fer-se amb el mèrit!. Un dia, un pastor 

que passejava pel bosc troba una canya al lloc on havien enterrat en Bernardet. Com 

era una canya molt maca, el pastor la talla i fabrica un flabiol, però al fer-l’ho sonar, es 

va sentir la veu d’en Bernadet! Llavors el pastor va decidir portar la flauta al palau del 

re. Tots toquen aquell flabiol, però, quan el toca el germà gran es sent la veu d’en 

Bernadet dient que l’havia matat ell! Tots van a buscar en Bernadet i sorprenentment 

encara el troben, i és que duia una flor de Romanial a la butxaca i aquesta l’havia 

salvat. Poc després, en Bernardet va ser nomenat rei. Aquest és, doncs, l’origen del 

flabiol.  

♫ L’hereu Riera (Tradicional catalana). Instrumentació: flabiol, arpa i tamborí  

Ara ja ho sabeu: si algun dia trobeu una flauta, bufeu-la i potser s'acompleixen els 

vostres desitjos! i sobretot, expliqueu-ho, així tothom coneixerà una nova història 

d’aquestes flautes màgiques! 

♫ Els alumnes toquen la cançó Sakura com a bis del concert 
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4. Conclusions 

Com a futura pedagoga de l’instrument, realitzar aquest projecte m’ha donat la 

oportunitat de conèixer repertoris i instruments nous, aprendre noves tècniques per 

tocar-los, informar-me dels costums d’altres països, aprofundir en les maneres 

d’entendre la música a les diferents societats, idear tècniques per elaborar instruments 

de vent amb els alumnes, dissenyar activitats de característiques molt diferents i fer 

arranjaments. Tots aquests aspectes han influït en la meva manera de donar classe 

d’una manera molt positiva aportant-me noves eines de treball. També he pogut 

aprofundir en aspectes treballats durant aquests quatre anys de carrera a l’ESMuC com 

la composició aplicada a l’ensenyament, l’elaboració d’unitats didàctiques, l’elaboració 

d’un currículum, la improvisació, la recerca educativa, les músiques tradicionals del 

món i l’educació corporal. 

Durant la recerca he trobat molts materials educatius interessants, però també d’altres 

on falta fer una contrastació de les obres que ens arriben com a tradicionals d’algun 

lloc, perquè moltes no ho són. Per això, crec que és essencial informar-se prèviament i 

contrastar totes les fonts consultades i no prendre el primer material que ens arriba 

com a vàlid. També he observat com la presència de les músiques d’arrel tradicional no 

acostumen a estar presents en els currículums d’instrument, això no significa que no es 

treballi a cap escola ja que hi ha alguns professors que les inclouen com a iniciativa 

pròpia. Amb això no vull dir que només s’hagin de treballar les músiques d’arrel 

tradicional a la classe d’instrument, sinó que crec que actualment els currículums estan 

basats quasi exclusivament en obres de música clàssica, gènere molt interessant però 

no únic, crec que l’educació ha de oferir totes les varietats estilístiques que existeixen, 

sempre que siguin de qualitat. 

Encoratjo a tots els professors a investigar i formar-se en tots els aspectes que creguin 

que poden enriquir tant la seva tasca com a docents com l’aprenentatge dels alumnes. 

Si vius experiències enriquidores en primera persona, aplicar-ho a l’aula resultarà molt 

més fàcil i, compartint-les, ajudaràs a totes aquelles persones que potser no han tingut 

las sort de poder-ho viure.   
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Com ja he dit, totes aquestes activitats les he aplicat durant aquest curs amb un grup 

de quatre alumnes de 2n i 3r de grau elemental. Aquest fet ha estat molt positiu per a 

mi ja que m’ha permès contrastar quines activitats plantejades inicialment 

funcionaven i quines no, de manera que durant el procés d’elaboració de les activitats 

he anat perfeccionant-les. Això també m’ha donat la oportunitat de treballar amb un 

grup de nens de manera col·lectiva, cosa que no havia fet fins ara, i començar a 

utilitzar aquestes noves eines en la meva activitat com a docent.  

Durant l’aplicació, s’han aconseguit quasi tots els objectius plantejats inicialment en 

aquest projecte: els alumnes han conegut moltes flautes diferents i les han pogut 

tocar, s’han apropat al repertori d’algunes cultures, el fet de conèixer cançons d’altres 

llocs els ha agradat molt, sempre preguntaven quin seria el següent país, ells s’ho han 

pres com un petit viatge; d’aquesta manera també han vist com amb el seu instrument 

poden tocar tot tipus de repertori ja que en la nostra activitat l’instrument no era el 

més important, sinó la manera de tocar-lo imitant el so i l’estil original, així hem 

treballat la versatilitat i en alguns cassos he observat canvis importants alhora 

d’improvisar, el moviment corporal i una actitud a classe més activa i sense por a 

l’error. Ha quedat pendent realitzar el taller per fer una flauta de Pan.  

M’agradaria remarcar que el fet de disposar de les flautes originals a l’aula ha estat 

molt motivador per als alumnes perquè han pogut experimentar amb la sonoritat dels 

instruments i tenir flautes tan diferents a les seves mans els ha transmès molta màgia. 

Totes aquestes flautes són fàcils de tocar, i per als alumnes, veure com poden tocar 

molts instruments sense esforç és molt interessant, enriquidor i motivador. Al treball 

hi ha les fotografies de les flautes i un cd amb el seu so per poder substituir aquesta 

activitat, però comprar-les no suposa una gran despesa i, a canvi, guanyes molt. 

Pel que fa als objectius que m’havia plantejat com a professora, crec que he fet un 

primer pas a formar-me en un àmbit desconegut per a mi i que m’ha canviat 

positivament la manera d’enfocar el treball a l’aula. Espero seguir aprofundint en 

aquest matèria ja que és molt àmplia i ara només he fet una petita aproximació. A 

més, he conegut una sortida professional amb els concerts familiars, aquests combinen 

dos dels aspectes que més m’agraden de la música: l’ensenyament i la interpretació.  
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6. Annexos 

6.1 La opinió dels professionals 

Un pedagog agafa experiència després de molt de temps tenint una activitat 

pedagògica activa en la que contínuament es qüestiona la qualitat de la seva tasca com 

a docent. Per això he volgut fer aquestes entrevistes, ja que el que plantejo en aquest 

treball és una activitat molt nova per a mi, i les opinions i recomanacions dels 

professionals que fa temps que utilitzen les músiques d’arrel tradicional en la seva 

docència m’han ajudat en el plantejament de l’enfocament i disseny d’aquest projecte.  

Entrevista a Albert Gumí 

- Com definiries el teu perfil professional? Jo em 

considero músic, més músic que clarinetista, o sigui, 

considero que allò que faig està relacionat amb la 

música, però dins de molts àmbits diferents. En aquest 

aspecte em considero un músic polifacètic. Em vaig 

iniciar en aquest món amb la música clàssica, però 

després m’he anat disgregant cap a altres maneres de 

fer música. 

- Com has dit, la teva primera formació va ser clàssica. Com vas iniciar el teu 

interès cap a les músiques del món? La meva formació és de conservatori dels 

anys 70, clàssica i bastant dura, però també molt interessant i bona perquè em 

van ensenyar una tècnica, una manera de fer i un respecte cap a la partitura 

d’una tradició molt llarga que em va interessar molt. Jo vaig entrar en contacte 

amb les músiques del món a través de la fundació “la Caixa”. Quan tenia 20 

anys vaig entrar a fer uns tallers per nens sobre instruments de vent i sobre 

audició (explicàvem com funcionaven els instruments de vent clàssics, fèiem 

audicions i també en construíem), res a veure amb les músiques del món. 

Després em van encarregar que dissenyés un nou taller basat en músics que 

venien de fora a fer concerts (si venien músics de la Índia, treballàvem la 

música hindú i el cap de setmana els nens anaven a veure els concerts i els 
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entenien més) i d’aquesta manera vaig entrar en contacte amb músics d’arreu 

del món i em va permetre entendre d’aquestes músiques. La fundació “La 

Caixa” tenia molt interès en introduir músiques del món, d’això fa 25 anys, cosa 

que ara ens sembla molt normal, però abans no ho era. 

- A la nostra formació es dóna molta prioritat a la música clàssica o creus que 

això ha començat a canviar? Jo crec que ha canviat molt. Abans recordo que es 

treballava la iniciació a la música a partir de mètodes i en aquests hi havia 

moltes músiques clàssiques i alguna popular del país on s’havia fet el mètode, 

també es va introduir alguna d’aquí, cosa que trobo que està molt bé ja que 

allò que canta el nen de petit ha de poder-ho transmetre a través de 

l’instrument. Però clar, ara ens trobem que vivim en un món absolutament 

globalitzat on rebem notícies del que passa a tot el món i també ens arriben 

notícies musicals. Això fa que a les escoles de música s’hagin anat obrint, no 

només a músiques ètniques, sinó a tots els estils com el pop, folk, jazz, etc. Hi 

ha una gran diversitat que jo crec que és interessant per a la formació dels 

nens. 

- Per què creus que és interessant aquesta diversitat, que creus que pot aportar 

aquesta diversitat d’estils? Jo crec que la formació musical és igual que el 

menjar, has de menjar de tot, i quan ets jove no especialitzar-te en res. Si a un 

nen només li ensenyes un estil musical molt concret i només fa allò, corres el 

risc de que no creixi prou format. Llavors, la formació en diferents estils 

musicals molt variats fa que cada un t’aporti coses. A més, hi ha certs estils 

musicals que te les aporta en un grau molt important: músiques que tenen un 

component rítmic molt fort, altres amb un component harmònic, d’altres que 

pots aprendre de la manera de cantar o dels frasejos que fan i realment quan 

algú té contacte amb tot això es forma molt, i a més, quan ho coneix tot  pot 

saber més el que li agrada. El que sí és cert, és que aquesta formació ha de ser 

molt àmplia i diversa, i hem de tenir en compte que els nens estan molt 

acostumats a sentir el pop anglosaxó, que és un estil de música igualment vàlid, 

però hem de tenir en compte que no només els hem de donar el que els 
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agrada, sinó que la gràcia està en oferir un ventall de sensibilitats diverses. Per 

exemple, tocar una melodia oriental amb una flauta travessera molt dolça i 

refinada pot obrir una manera nova de tocar a un noi o noia. 

-  Creus que aquestes músiques poden aportar d’una manera més forta aspectes 

rítmics, de creativitat, etc, que potser a la música clàssica estan més limitats? Jo 

crec que la música clàssica occidental és una música més d’arreu del món i té 

coses extraordinàries que t’ajuden a aprendre moltíssim i, per exemple, la 

música de l’Àfrica de l’est en té d’altres. Evidentment, cada una t’ajuda a 

formar en una cosa diferent. Per exemple, la sensació d’èxtasis rítmic que pots 

tenir participant en un grup de tambors africans rarament la pots tenir  amb 

música clàssica. 

- En la situació actual, amb més immigració, globalització, etc, creus que justifica 

una importància de conèixer aquestes músiques des de les escoles ja sigui per 

temes de convivència o altres aspectes? Per temes de convivència jo crec que 

tot és puntual: quan ve una persona de fora normalment la veus amb mals ulls, 

això és un mal atàvic, i quan un “nano” que ve de fora arriba aquí, una de les 

maneres d’integrar-lo és: si el professor té contacte amb algun aspecte de la 

cultura d’on ve pot dir “avui farem música del país on ve el ...” i, de sobte, 

veuràs com també pots aportar una petita cosa. També és una manera de 

conèixer una altra persona, el que també passa és que, amb la globalització, un 

nen d’un altre país el que coneix a vegades és una música pop que no té res a 

veure amb la tradició. Evidentment, conèixer altres cultures a nivell musical és 

una bona eina d’integració, els altres també coneixen la teva i es genera un 

aprenentatge mutu molt interessant. A més, per primera vegada a través 

d’internet podem tenir accés a tot el món fàcilment.  

- En quins àmbits més utilitzes les músiques del món com a eina educativa? Amb 

els meus fills. És un cas curiós, la meva filla la vam apuntar a fer violí clàssic, 

però quan la veiem tocar no era ella ja que estava molt seriosa i ella és una 

nena molt alegre. Llavors la vam apuntar a fer música folk i ara se la veu molt 
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feliç: té un grup propi amb una amiga i jo toco al seu grup. Elles fan música 

celta, europea, tradicional catalana, temes propis, etc.  

- I aquí a l’ESMuC, a l’assignatura que imparteixes d’improvisació també inclous 

aquestes músiques? Jo sempre he pensat que la meva assignatura es diu 

“improvisació en la música clàssica i contemporània” però per mi és 

“improvisació per a músics clàssics i contemporanis” tenint en compte que jo 

crec que per improvisar i per viure la música t’has de formar en diferents 

àmbits. A l’assignatura fem des de música medieval fins a músiques actuals 

contemporànies passant per diferents músiques del món ja que crec que tocant 

aquestes músiques pots aprendre coses. 

- I això és una aportació personal teva o des del departament s’ha decidit així? Va 

ser una aportació meva, com que jo sóc a l’ESMuC des del primer dia, quan vam 

dissenyar l’assignatura (a més era una assignatura que no existia abans) els que 

érem abans vam decidir com seria, però jo vaig insistir molt en la importància 

de fer, a més de la música clàssica (follies, passacaglias, tonalitat, esquemes 

harmònics, etc), també fer blues, música klezmer i més músiques d’arreu del 

món per tenir aquest contacte. 

- A més, dels que estem estudiant actualment a l’ESMuC segurament molt pocs 

havíem tingut contacte amb aquestes músiques. Ara és més habitual treballar-

les a les escoles de música, però quan nosaltres érem petits encara no. Exacte, 

jo crec que la gràcia és que d’aquí poc no vingui de nou a ningú, hi haurà dos 

tipus de músics que podran treballar i fer coses “maques”: el súper expert i 

l’expert en tot. Jo crec que tendirem cap a aquests tipus de músic més 

polivalent que també és d’un perfil molt complert. 

- Quan has volgut aplicar aquestes músiques, has trobat algun tipus de material 

de suport? Creus que són necessaris o és millor que cadascú faci la investigació 

pel seu compte? Jo he tingut la sort d’investigar-ho en directe, però, com un no 

pot ser expert en totes les músiques del món, ha de triar quines li interessen 

més i formar-se. La millor formació és estar al costat de músics que ho facin. Si 
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tu vols fer músiques del món no ha de canviar l’instrument, sinó el cap. Un ha 

d’estar obert i tenir una concepció diferent de la música, has d’entrar en la 

manera de tocar, frasejar i de viure-ho de cada cultura, així és com aprens les 

coses. 

- Llavors, no veus necessari que el professor tingui algun tipus de material de 

suport? Clar que pot ser molt interessant i necessari, sobretot en el treball amb 

nens petits. Pot estar bé tenir un llibre amb partitures, amb exemples sonors i 

visuals perquè el mestre pugui treballar amb nens. Amb els més grans ja s’ha de 

buscar la vida cadascú tocant, etc, i així es genera també un aprenentatge 

directe pel professor. 

- Alguna aportació personal? Jo crec que estem en un moment en que no és que 

hi hagi molts canvis, sinó que el canvi és continu. I davant d’una situació de 

canvi continu, un ha de saber molt bé a on és, per això has de tenir molta 

consciència de a quina cultura estàs, però alhora estar obert a totes les altres 

cultures, aprendre i compartir-ho, veure el de fora que et pot aportar i que li 

pots aportar a ell. Potser el secret és aquest i això és equiparable a la música i a 

tot.  

Entrevista a Xavier Lozano 

- Com definiries els teus orígens professionals? Sóc un 

músic format al  conservatori, allà vaig estudiar 

tible, però més tard em vaig interessar pel saxo 

baríton. Això em va aportar un bagatge de molta 

música escrita i em va permetre tocar durant 22 

anys sardanes. La cobla és un conjunt instrumental 

únic i una bona escola! I un dia… vaig descobrir les 

flautes. 

- Com vas descobrir el món de les flautes? Jo crec que inconscientment vaig 

intentar tocar un instrument diferent de tots els instruments que ja tocàven els  

meus amics. Sempre he tingut una mica d’esperit de contradicció, de no fer 
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alguna cosa que ja feien els altres, aportar la meva pròpia visió, i això em va dur 

a triar un instrument que en el meu entorn ningú toqués. Un dia, em van 

regalar un bansuri petit de l’Índia. Primer vaig pensar que “allò” no servia per a 

res, fins que un dia em va sonar. A partir de llavors, vaig començar a portar 

aquella flauta a la funda del saxo i sempre que hi havia algun passatge en el to 

adient el tocava am la flauta. Poc a poc, vaig anar adquirint més flautes. Si 

t’entrenes buscar flautes pel món, agafes pràctica. És com caçar bolets! 

- Vas seguir amb aquesta passió per les flautes per col·leccionisme o volies 

investigar  les músiques del món en primera persona? Tot va anar associat a 

que als anys 90 em vaig començar a interessar molt per la música clàssica del 

nord de l’Índia (hindustànica). M’en vaig anar cap allà i l’experiència que vaig 

tenir en aquell viatge em va donar una altra base que, combinada amb la que ja 

tenia, ha deixat empremta en la meva manera de tocar. 

- L’ensenyament de la música a l’Índia és molt diferent a com ho fem aquí? La 

música clàssica índia és un art molt estricte i pot ser que no arribis a entendre 

res fins al cap de molt de temps. És una disciplina amb majúscules. O t’hi poses 

de ple o no t’hi posis. Crec que la postura més sensata i la que ens correspon 

com a occidentals en aquestes qüestions és la de reinterpretar amb 

coneixement les músiques d’altres cultures.  Sempre com a observadors actius i 

respectuosos. 

- Tu vas decidir provar més coses, oi? I tant, a mi sempre m’ha guiat un esperit 

“políticament incorrecte”: quan una cosa em costa molt, no la faig, no hi 

inverteixo gaire temps. Vol dir que no està feta per a mi. Crec que hem de 

potenciar allò que ja ens surt fàcilment a cadascú. I, és clar, aquesta manera 

d’actuar et porta a ser un tastaolletes. A mi m’agrada dir de mi mateix que 

aprofundeixo en la dispersió… 

- Quan viatges acostumes a conviure molt amb la gent de cada lloc, busques 

flautes, etc. Què t’han aportat els teus viatges arreu del món musicalment i 

personalment? La música que trobo més interessant és la que fa la gent a peu 
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de carrer, el que anomenaríem música tradicional. A mi m’apassiona perquè 

penso que és la destil·lació sonora que un poble ha dut ha terme del que ha 

entès que vol dir viure el seu espai. La forma canvia, l’idioma, l’instrument… 

Però el fons, l’esperit, el “jo sóc ara i aquí” que tots tenim dins és el mateix a 

tot arreu. Sempre que vaig a un lloc intento trobar un professor i aprendre un 

color diferent per a pintar el meu quadre.     

- I creus que per a un nen d’aquí pot ser interessant conèixer músiques d’altres 

llocs del món? Sí, i tant. Jo crec que com més músiques puguis conèixer i 

escoltar, més criteri tindràs i d’aquesta manera podràs triar millor allò que 

t’agrada. Els nens ho escolten tot amb naturalitat. Sense prejudicis. 

- Com ha sorgit la teva passió per construir- descobrir instruments? Un dia vaig 

fer el descobriment més important de la meva vida professional. Estava 

estudiant flauta àrab (d’embocadura anomenada obliqua). Ningú em va 

ensenyar com fer-la sonar però finalment ho vaig aconseguir. Llavors, un dia 

em vaig fixar en la crossa del meu avi i vaig adonar-me que era un tub amb 

forats. I un tub amb forats al meu planeta és una flauta! Immediatament vaig 

intentar fer-la sonar (amb la tècnica de l’esmentada flauta àrab) i no només 

vaig descobrir que allò sonava bé, sinó que la crossa estava en Si bemoll major i 

bastant afinada, per cert! De tocar la crossa a començar a veure altres objectes 

que també es podien bufar va ser un pas lògic. La meva reflexió va ser: si els 

instruments de vent són tubs, hi ha molts tubs que poden ser instruments de 

vent.  

- I això ho has aprofitat amb els nens? Quin tipus d’activitats fas amb ells? Sí. En 

realitat és una cosa que faig per a tots els públics, m’encanta fer-ho per a nens, 

però crec que a qui li agrada més és als adults. Ells  aprecien el procés que m’ha 

portat a tocar una crossa, una escala, una cadira o una escombra. En canvi, el 

nen gaudeix amb l’estètica sonora i visual d’aquell moment, sense preguntar-se  

pel procés que m’ha portat allà. Als nens els faig preguntes per trencar tòpics i 

que els obliguen a pensar una mica. Per exemple, els pregunto què és un 

instrument i si unes estisores són un instrument musical, i em diuen que no, 
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però si els dic que amb les estisores faig un ritme la seva opinió comença a 

canviar. I si utilitzo un plat de la bateria per fer una truita de patates? Segueix 

essent un instrument? Són preguntes que et descol·loquen una mica i està bé 

fer-les als nens. En el que jo faig, la música en si potser no és el més important. 

Ho és, en canvi l’idea de la transformació de la realitat. De que el món no és de 

cap manera sinó de com decidim veure’l. A vegades la meva activitat té més a 

veure amb un mag que amb un músic pròpiament dit.   

- Has fet tallers de construcció d’instruments amb nens. Creus que els motiva 

especialment tocar un instrument que han fet ells mateixos? Sí, i tant. Encara 

que això també depèn una mica de l’edat. Quan un nen és petit disfruta tocant 

els instruments “de veritat” perquè els atrauen molt. Però també els fa gràcia 

tocar el que han fet ells. Això sí, és molt important com els hi serveixis i 

l’atenció que tu hi posis. Si veuen que per a tu és important, per a ells també ho 

serà. Un altre aspecte important és que a vegades no es té en compte que un 

nen petit pugui construir un instrument que soni bufant-lo i sempre es va a 

parar a la construcció d’un instrument més senzill. El vent requereix una part 

tècnica i el bufar  per a un nen pot ser difícil. Per tant, fer instruments de vent 

per a nens de segons quina edat, que funcionin i els puguin construir ells 

mateixos, és difícil, però no impossible.  

- Un apunt final? Crec que hem de fer el que ens fa feliços i per tant, dedicar-nos 

a allò que ens agrada i ens omple. La música ens acompanya als músics i als qui 

ens escolten. O així hauria de ser.    

Entrevista a Ester Bonal 

- Com definiries el teu perfil professional? Jo em 

definiria com una persona que em dedico a 

l’educació a través de la música. 

- Com vas iniciar el teu interès cap a les músiques 

d’altres cultures? Més que interès en els repertoris 

d’altres cultures (que m’agrada igual que m’agrada el 
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de la nostra), m’agraden molt els repertoris transmesos per tradició oral que 

estan arrelats a les diferents cultures perquè et diuen molt de la societat que 

els ha fet néixer. A més, quan es treballen músiques de diferents cultures, més 

que marcar diferències el que fa és acostar. Per exemple, quan treballem amb 

jocs tradicionals, danses de rotllana o jocs de passar-se elements, etc, tot són 

jocs que es fan arreu del món encara que cantin coses diferents. Això et permet 

que es creïn connexions que sempre són interessants. Però més enllà del propi 

repertori, penso que d’algunes cultures hem d’aprendre molt de la vivència 

comunitària musical i això es pot fer amb tots els repertoris, perquè el que té 

valor en sí és el propi procés, és a dir, fer la música en comunitat i de manera 

quotidiana és una cosa que nosaltres hem perdut i altres societats no.   

- Creus que aquest aspecte de la música en comunitat és més difícil treballar-ho 

amb la música clàssica? Jo crec que el que anomenem música clàssica, una 

vegada la poses dins l’aula, es pot compartir i disfrutar igual que les altres. El 

que sí que hi ha, és una tradició d’un sistema d’aprenentatge, sobretot en 

determinats països com el nostre,  de música feta per uns pocs “tocats de la 

bareta” i que uns altres també “tocats per la bareta” perquè 

socieconòmicament s’ho podien permetre l’escoltaven. Des de les èpoques de 

les danses als palaus, el criats (que eren la gent del poble) els miraven i després 

els imitaven i se’n reien d’ells amb les “countrydances”. El fet de poder-ne 

gaudir, per mi és molt important en educació, que els nens puguin disfrutar de 

música de grans compositors (que no s’hagués elaborat de manera 

comunitària) cantant-la, tocant-la o ballant-la. Jo penso que has de saber per 

on acompanyar, per on introduir i per on fer descobrir tot això, i si no ho fas 

descobrir tu, potser no ho descobriran enlloc, per això val la pena que ho 

tinguin, no tancar-se a res, al revés. 

- Quina tasca realitzes en relació amb les músiques tradicionals? Per exemple en 

la direcció coral, en l’Orff?  Els processos de l’Orff-Schulwerk, que van néixer en 

l’àmbit escolar de règim general, són processos de dansa, de drama i de 

moviment relacionats amb la música. A mi, a vegades la música, sigui d’on sigui, 
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se’m converteix en el fil conductor d’una activitat i altres vegades el fil 

conductor és alguna cosa que no té res a veure amb la música. Amb la coral 

infantil intento fer sempre música nostra d’autor català (perquè m’agrada molt 

i n’hi ha de molt bonica i molt ben harmonitzada) i també tradicionals d’altres 

països. A vegades, la varietat és per origen, però moltes vegades tenim en 

compte que les cançons ens agradin, que s’ho puguin passar bé, perquè unes et 

donen un element de treball vocal interessant, altres un element rítmic, 

escènic, etc. També és important fer programes prou variats perquè els 

“nanos” i tot el públic de qualsevol edat que els ve a escoltar ho disfrutin. Són 

elements no només interculturals, sinó intergeneracionals que permeten que 

tothom en gaudeixi.  

- Creus que aquestes músiques d’arrel tradicional poden aportar d’una manera 

més forta aspectes rítmics, de creativitat, etc, que potser a la música clàssica 

estan més limitats? Jo crec que la varietat enriqueix molt. Després hi ha coses 

que són d’estructura: les músiques d’arrel tradicional s’han transmès oralment i 

són relativament fàcils de memoritzar i moltes vegades tenen estructures 

estròfiques o amb tornada que permeten molt el joc i el diàleg que en el treball 

amb els nens i amb la comunitat és molt interessant. La música “clàssica” 

necessita molta més consistència estructural, és més elaborada, que no vol dir 

que sigui ni millor ni pitjor, però té una complexitat diferent. És molt 

interessant conèixer les dues coses i admirar la seva bellesa. Jo crec que les 

músiques d’arrel tradicional són més properes al món del nen, com que anar 

aconseguint objectius a llarg termini necessita un cert nivell de maduresa, 

aquestes músiques permeten fer un treball molt interessant amb els nens ja 

que aquests necessiten fites més properes per no desanimar-se. La 

immediatesa s’anirà allargant, ells tindran més capacitat d’esperar i de ser 

perseverants si ho sabem pautar, i sempre, per pautar-ho, els hem d’observar a 

ells. 

- Creus que pot ser important conèixer les lletres de les cançons que s’estan 

treballant? Importantíssim. Si tu toques una cançó i coneixes la seva 
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funcionalitat, el seu país d’origen, el costum que ha donat peu a allò, farà que 

la toquis diferent. El mateix passa amb una dansa: si l’has ballat o l’has vist 

ballar la tocaràs diferent. Totes les referències documentals que envolten allò, 

desperten la curiositat a la persona que ho mira a anar més enllà. Sinó, la 

persona mira la partitura i acaba ensenyant allò de la mateixa manera que ha 

ensenyat els exercicis de tota la vida i li treu tot el contingut enriquidor i de 

manera que perds oportunitats educatives.   

- A la nostra formació es dóna molta prioritat a la música clàssica o creus que 

això ha començat a canviar? Jo crec que hi ha molta desorientació. Jo crec que 

es confonen molt les coses, per començar, no m’agrada el paquet de “música 

clàssica” i “música tradicional”. El que sí que m’agrada pensar és que hi ha 

estructures musicals que són de més complexitat que altres i hem de jugar amb 

aquest aspecte alhora d’introduir certs conceptes als alumnes i això forma part 

de processos. Quan classifiquem excessivament, l’espifiem, hem de ser molt 

porosos sabent que cada cosa està al seu lloc, però aquesta porositat enriqueix, 

aquests espais d’intersecció et permeten submergir-te en una cosa o en una 

altra, ser capaç de vivenciar-la i gaudir-la, sinó, ja hi entres amb reserves i 

aleshores és un problema. És veritat que en escoles de música s’ha tirat més 

cap a la música clàssica, però ens hem de fixar en la formació que hem tingut 

els que treballem en aquestes escoles. Tu ets docent en la mesura que has 

estat alumne i al final recuperes les teves vivències com a alumne. El que tenim 

els professors és molta responsabilitat de fer la nostra pròpia evolució des del 

punt on som, de no culpabilitzar-nos per allò que no sabem, però tenir una 

actitud sempre oberta. Per altra banda, també s’ha perdut una mica el nord en 

espais de règim general, on ara, com que tot ha de ser músiques del món, a 

vegades es deixa de cantar la música d’aquí. Jo crec no hauríem d’anar a parar 

al repertori com a anècdota folklòrica, sinó anar a parar al repertori arrelat a la 

vida. Trobar els punts de connexió, tothom parla de les diferències i aquestes 

ho enriqueixen, però potser hauríem de parlar de les semblances, a tot arreu hi 

ha punts de contacte, el més interessant és trobar-los.    
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- Creus que pot ser positiu aquest punt de contacte en la situació actuals de les 

aules on hi ha una gran nombre d’alumnes immigrants? Si s’enfoca bé, jo crec 

que es pot fer molta feina, però si s’enfoca malament es pot fer molt de mal. 

- I com creus que es pot enfocar? “Desetnificant” el perquè de les coses i 

humanitzant-lo. No hem d’identificar els processos educatius com a ètnics ni 

com a banderes, perquè això pot generar molts problemes. En canvi, allò que 

tenim en comú ho tenim les persones com a humanitat.  

- Com a professora, creus que pot ser interessant tenir alguns tipus de material 

de suport o recomanes investigar-ho en primera persona? Jo crec que 

investigar-ho en primera persona és perfecte, però, tornant al tema de l’origen 

de la formació del propi docent, crec que donar eines d’ajut i suport a la 

persona que està interessada i que potser està una mica desorientada pot fer 

que obris portes a que la gent comenci a aprofundir per ella mateixa. A vegades 

es tracta d’apropar una sèrie de materials i processos perquè la gent vagi 

perdent la por a allò desconegut, que no hem fet mai i que ens sembla que no 

dominem. Això és acompanyar, perquè pedagogia finalment vol dir 

acompanyar, i compartir la sort que t’ha tocat. 
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6.2 Experiència pràctica a l’aula de conjunt de flauta 

Context: he posat en pràctica les propostes de treball fetes al dossier per professorat 

“Viatge al món de les flautes” a l’escola de música Musicant. Aquesta escola segueix la 

metodologia Willemsciana. Les classes d’instrument són individuals i el repertori que 

es treballa està centrat en la música clàssica. També s’imparteixen classes de música 

de cambra i és en aquest context on he pogut posar en pràctica les activitats. La 

dinàmica de treball ha estat la d’una classe col·lectiva d’instrument, aquest aspecte i el 

tipus de repertori treballat ha estat la principal novetat per als alumnes i l’escola. 

La classe ha estat formada per quatre alumnes (dos nens i dues nenes) d’entre 9 i 10 

anys de nivells similars (2n i 3r de grau elemental). Hem fet un total d’11 sessions de 

30 minuts cadascuna amb la freqüència d’una classe per setmana. L’espai on s’ha 

realitzat l’activitat ha estat en una aula del centre d’unes dimensions mitjanes 

totalment equipada amb pissarra, piano, minicadena, faristols, taules i materials per 

escriure. 

Explicació de les diferents sessions: 

XINA 

1a sessió: 

Objectius: 

- Presentar l’activitat 

- Conèixer algunes característiques de la música xinesa 

- Saber l’origen de l’escala pentatònica major 

- Ser creatiu 

- Aprendre la melodia de la cançó Zhôopéng Yôu 

Continguts: 

- La música xinesa 

- Improvisació en el mode pentatònic major 

- La cançó Zhôopéng Yôu 

Observació: com a primer dia de l’activitat he trobat interessant fer una presentació 

del que faríem. Tots tenien alguna idea i han dit la seva. Al veure que portaré diverses 
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flautes han mostrat molt interès i alguns han comentat que tenien alguna flauta a casa, 

però no sabien ben bé quina era. Seguidament els he explicat la història de les canyes 

de bambú xineses i tots han escoltat amb atenció. Els he preguntat si sabien quina era 

l’escala de la música xinesa i deien: l’escala xinesa, encara que ells sabien que era una 

pentatònica. Fins i tot, un dels alumnes ha volgut tocar tocat una cançó que sabia amb 

l’escala pentatònica. No hi ha hagut problema en aprendre l’escala. Després s’han 

inventat un motiu i sobre d’aquest han improvisat: l’activitat ha anat molt bé i la 

majoria havien interioritzat l’escala i ha hagut intervencions molt bones. Hem 

començat a aprendre la melodia de la cançó Zhôopéng Yôu per fragments, no han 

tingut cap problema en treure-la d’oïda, encara que recordar-la i repetir-la els ha 

costat més. 

2a sessió: 

Objectius: 

- Conèixer algunes característiques de la música xinesa 

- Observar les característiques de la flauta xinesa Dizi 

- Ser creatiu 

- Entendre l’estructura formal de la cançó 

- Desenvolupar l’oïda relativa amb el transport 

Continguts: 

- Cançó en mode pentatònic major 

- La flauta xinesa 

- Improvisació 

- Pregunta (suspensiu) – resposta (conclusiu) 

- Transport 

Observació: per començar la classe hem fet memòria de la melodia de la cançó, 

després cadascú ha inventat una acompanyament mentre tots la tocaven. 

Seguidament, hem fet la roda de tocar la pregunta i inventar la resposta, ha anat molt 

bé i el ritme de l’activitat ha estat molt fluid. Els he donat la partitura amb 

l’arranjament de la cançó, tos s’han posats contents de veure una partitura. L’hem 

treballat tocant primer la melodia octavada, després afegint el baix (remarcant les 
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funcions tonals de tònica i dominant) i per últim la segona veu (és on hi ha hagut més 

problemes de solfeig). També hem fet l’exercici de transportar la melodia: no han 

tingut cap problema ni en fer l’escala pentatònica a partir del sol ni en transportar la 

melodia, encara que al principi s’han mostrat una mica “espantats”. Per acabar, els he 

portat la flauta Dizi, crec que els ha agradat molt, tots s’han fixat en les 

característiques i l’han provat, a tots els ha sonat molt bé!  

MÒN ÀRAB 

3a sessió 

Objectius: 

- Conèixer i reconèixer algunes característiques de la música àrab 

- Improvisar amb l’escala àrab Hiyas donant el color propi de la música àrab 

- Afegir ornamentacions a una melodia senzilla 

- Aprendre la melodia de la cançó Uyusunda 

Continguts: 

- Improvisació amb l’escala del maqâm Hiyas 

- Ritme: sincopa 

- La brodadura superior i inferior 

- La cançó Uyusunda 

Observació: contents per “viatjar” a un altre país hem començat una nova secció: la 

música al món àrab. Primer de tot hem fet una breu situació geogràfica d’aquests 

països i els he parlat del sistema dels mâqamat. Un dels alumnes ha comentat coses 

que sabia dels àrabs com els encantadors de serps, etc. Seguidament he escrit l’escala 

Hiyas a la pissarra i l’han tocat tots junts. Al tocar-la no han notat una sonoritat 

especialment diferent, per això hem anat introduint aspectes com les brodadures i 

trinos. Després han picat el ritme Maksaum i quan tots l’han après l’han tocat sobre la 

nota mi mentre algú improvisava: l’activitat ha funcionat molt bé i molts han introduït 

les ornamentacions, d’aquesta manera ells ja han notat i han dit: “ara sí que sona 

àrab”. Hem après la melodia per imitació i  quan ja la tenien força segura els he donat 

la partitura per tal que l’estudiessin a casa. 
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4a sessió 

Objectius: 

- Saber quina és la flauta àrab 

- Improvisar amb l’escala àrab Hiyas donant el color propi de la música àrab 

- Contrastar les diferents articulacions 

- Aprendre la cançó Uyusunda 

Continguts: 

- La flauta àrab Ney 

- Cançó en l’escala del maqâm Hiyas 

- Articulació: picat / lligat 

- Estructura: pregunta / resposta 

Observació: hem començat recordant la melodia de la cançó, després els he dividit en 

dos grups (uns tocaven la melodia i els altres feien el ritme sobre el pedal de MI). Per 

treballar l’estructura de la cançó he assignat una part d’aquesta a cada alumne i 

després els he preguntat què havien tocat (pregunta o resposta): tots ho han tingut 

clar. Després hem treballat aspectes de conjunt de l’obra, ja que tenen tendència a 

tocar de manera poc clara, he intentat potenciar l’escolta entre ells i remarcar la 

importància de les articulacions. A l’acabar la sessió els he ensenyat la flauta àrab Ney, 

s’han sorprès del fet que fos una flauta tan senzilla i difícil de fer sonar (tots ho han 

provat), els he posat una gravació perquè sentissin el seu so. Els he vist molt motivats 

en saber quin nou país farem el proper dia. 

SUD - AMÈRICA 

5a sessió 

Objectius: 

- Conèixer algunes característiques de la música andina 

- Ser creatiu 

- Aprendre el mode pentatònic menor 

- Saber acompanyar una improvisació amb un patró rítmic sincopat 

- Aprendre una melodia andina 



109 

 

Continguts: 

- La música andina 

- Improvisació 

- Escala pentatònica menor 

- Ritme sincopat (taquirari) 

- La melodia de la cançó De allacito 

Observació: Han vingut a classe amb ganes de conèixer la nova cançó. Primer de tot 

hem situat sud-amèrica a un mapamundi, tots sabien on es trobava. Després els he 

introduït en l’escala pentatònica menor i han fet cadascú una petita improvisació. 

Però, per que realment sonés a música andina els he remarcat la importància del 

ritme. Per això tots han picat el ritme taquirari i després l’hem aplicat a l’harmonia de 

lam i Do M. Tots ho han seguit molt bé encara que hagut de fer una mica de 

“directora”, sobre aquesta base han improvisat tots: s’han adonat del canvi de so i 

s’han quedat parats de com sonava de bé. Per acabar han après la melodia de la cançó, 

no ha hagut prou temps per assimilar-la, però s’han endut les partitures a casa per 

seguir treballant.  

6a sessió 

Objectius: 

- Saber quines són les flautes sud-americanes i el seu origen 

- Aprendre la cançó De allacito 

- Aprendre a tocar una melodia “trenzada” 

- Saber acompanyar la cançó amb un patró rítmic sincopat i seguint la seva 

estructura harmònica 

Continguts: 

- La flauta de Pan i la Quena 

- La cançó De allacito 

- Melodia “trenzada” 

- Ritme sincopat 

- Harmonia de la cançó De allacito 
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Observació: Hem treballat aspectes cambrístics de la cançó, ja que sobretot els ha 

costat el canvi de veu (de melodia a acompanyament), però un cop ho han entès ha 

començat a sonar molt bé. Al final de la classe els he ensenyat la flauta de Pan i la 

Quena: la flauta de Pan ja la coneixien, però la Quena no i els ha cridat l’atenció la seva 

embocadura. També m’han comentat si: “totes les flautes tenen històries?” “I moltes 

són històries d’amor!”. 

CONCERT 

7a sessió 

Després del treball d’un trimestre, els alumnes han participat a l’audició trimestral que 

es fa a l’escola. Tots han arribat amb puntualitat a l’hora convocada i hem fet un petit 

assaig, he notat com havien estudiat (sempre que hi ha una audició els alumnes 

acostumen a fer un esforç extra) i el resultat sonor estava millor del que esperava. 

L’audició ha anat molt bé, estaven molt concentrats i s’han escoltat molt, a l’escola han 

valorat molt positivament el resultat.   

ÀFRICA 

8a sessió 

Objectius: 

- Conèixer algunes característiques bàsiques de la música africana 

- Aprendre una cançó com ho fan a Àfrica (per imitació) 

- Coordinar el cos fent polirrítmies 

- Saber acompanyar una cançó amb un bordó rítmic 

Continguts: 

- La música africana 

- Forma antifonal (imitació) 

- Polirrítmia 

- Bordó rítmic 
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Observació: 

Hem començat la classe aprenent la melodia de la cançó a la manera antifonal (per 

imitació) i els he explicat que a Àfrica aprenen les cançons d’aquesta manera, que no 

utilitzen partitures, tots escoltaven amb atenció, però tenien ganes de tocar la cançó. 

Primer ho hem fet cantant amb la síl·laba LA i no ha hagut cap problema i després ho 

hem fet tocant la flauta. En general, ha anat força bé, només es confonien una mica 

amb els canvis de pregunta i resposta (són molt semblants i feien els dos amb el 

mateix començament), però això ha ant molt bé per treballar-ho més i fer-los 

conscients de les diferències entre pregunta i resposta. Després han deixat la flauta i 

hem fet l’exercici de la polirrítmia, hem fet els ritmes un per un (així no h havia 

problema) i després els hem ajuntat fent dos grups. Llavors han començat els 

problemes de coordinació, tots estaven molt concentrats i la dificultat els feia estar 

una mica tensos, però cada vegada s’han anat relaxant més i entrant en la dinàmica del 

ritme. Després hem afegit la melodia, aquesta la recordaven molt bé i crec que ha 

ajudat als que feien el ritme. En tot cas, penso que ha estat un exercici interessant no 

només per a la coordinació, sinó també per la concentració. 

9a sessió 

Objectius: 

- Saber quines són algunes de les flautes africanes  

- Conèixer la forma responsorial 

- Aprendre una cançó africana 

Continguts: 

- Les flautes africanes 

- Anacrusa 

- Forma responsorial (pregunta – resposta) 

- La cançó “Fatuo Djo” 

Observació: 

Hem començat la classe fent memòria de la cançó amb l’exercici d’imitació al 

professor, m’han preguntat si no tindrien una partitura. Tot i això, han vist com se’n 
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recordaven perfectament. Després hem dividit la cançó en preguntes i respostes i cada 

alumne ha tocat un fragment. Després el he donat la partitura, sempre miren qui fa 

cada veu i això els genera molta expectació. Ha sigut molt fàcil muntar la cançó amb el 

treball previ ja que el diàleg de la melodia estava molt treballat (no calia que miressin 

la partitura) i el rítmic també, la única novetat ha estat la 2a veu. El resultat sonor els 

ha agradat molt i he notat un progrés en la plasticitat corporal, tots estaven molt més 

lliures tocant i “ballaven” una mica al ritme de la pulsació. Avui els he portat les dues 

flautes africanes que tinc, el tambin i el chivoti, s’han quedat tots bocabadats. Tots les 

han provat i les han fet sonar molt bé, fins i tot algun ha intentat tocar la cançó “Fatuo 

Djo”! Els ha sorprès el fet que la flauta tambin només tingués 3 forats i la afinació 

imperfecta de la chivoti. 

JAPÓ 

10a sessió 

Objectius: 

- Conèixer algunes característiques de la música japonesa 

- Ser creatiu amb l’escala kumoi 

- Llegir un fragment musical a primera vista 

Continguts: 

- La música japonesa 

- Improvisació 

- Lectura a vista 

Observació: 

Hem començat la classe amb una activitat que no tenia prevista: un alumne ha portat 

un bansuri de la Índia. Considero molt positiva la seva iniciativa ja que s’ha informat 

pel seu compte sobre aquest instrument i ens ha fet una explicació a classe força 

complerta. Potser, les activitats que estem fent a classe li han fet tenir un interès per 

un instrument que segurament no utilitzava i trobo que això pot ser molt positiu. 

Després ja hem començat a fer les activitats previstes sobre la música japonesa. Primer 

de tot, han après l’escala kumoi i seguidament hem fet rodes d’improvisació. El més 
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difícil ha estat trobar el clima que demana aquesta música. Com la cançó és senzilla, 

pel que fa a notes, he volgut fer una llegida a primera vista a classe. L’activitat ha anat 

molt bé ja que no han tingut cap problema per llegir-la i ha fet que sortissin de classe 

molt motivats al sentir el so d’aquella cançó. Tots han coincidit en descriure’l com un 

so màgic. 

11a sessió 

Objectius: 

- Aprendre la cançó “Sakura” i la seva funció 

- Desenvolupar la oïda 

- Saber quines són algunes de les flautes japoneses i les seves històries.  

Continguts: 

- Cançó en l’escala Kumoi 

- La oïda: dinàmiques, afinació i so 

- Les flautes japoneses 

Observació 

Han vingut molt motivats a classe perquè l’altre dia els havia agradat molt la cançó. 

Aprofitant l’experiència de l’altre dia, he pensat que seria interessant tornar a treballar 

la improvisació, ha anat molt millor perquè tots tenien en ment com era la sonoritat de 

la cançó, d’aquesta manera les seves improvisacions han imitat aquesta sonoritat. La 

seva motivació per la cançó m’ha permès treballar-la amb profunditat. Entre tots hem 

afegit les dinàmiques a la cançó, a partir d’aquí hem pogut treballar aquest aspecte 

intentant portar-lo al límit (sobretot els pianos), això ha fet que s’escoltessin més i 

entenguessin la importància de que cadascú toqués el màxim piano per aconseguir 

aquest efecte tots quatre junts. Això ens ha portat a treballar en alguns moments 

l’afinació, m’ha sorprès la facilitat que tenien per sentir el que havien de corregir. Els 

he ensenyat les dues flautes japoneses, a primera vista, la que més els ha agradat ha 

estat el nohkan, però han quedat molt sorpresos pel seu so agut i l’afinació imperfecta. 

En canvi, el shinobue no els ha sorprès tant, però amb ell han pogut tocar la cançó 

Sakura, cosa que no han pogut fer amb l’altra. 


