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1. Introducció general a totes les activitats del servei educatiu 

del museu de la música 

 

1.1. Indicacions generals 

 

EL MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA 

El març de 2007 el Museu de la Música, després d’estar tancat al públic 
durant cinc anys,  va obrir de nou les seves portes a L’Auditori amb una 
presentació totalment renovada de les seves col·leccions d’instruments i 
documents musicals. D’aquesta manera  deixava  enrere l’anterior etapa a 
l’antiga seu de la Casa Quadras, l’emblemàtic edifici de Josep Puig i 
Cadafalch en ple Eixample de Barcelona. 

Fent un breu resum del seu passat, començaríem per la inauguració del 
museu, el febrer de 1946,  a la seu del Conservatori Superior Municipal de 
Música, al carrer Bruc de Barcelona, essent-ne el primer director Josep Ricart 
i Matas. Els objectius d’inici responien a un planteig científic, divulgador i 
educatiu, el museu com a eina complementària de la tasca docent a les aules 
de música, com a promotor de la recerca científica i com a divulgador del fet 
musical. Aquests són el tres punts bàsics de la seva filosofia que s’han 
mantingut i millorat fins a l’actualitat a través dels seus canvis d’ubicació.  

L’any 1983, les col·leccions es traslladaren al Palau modernista del Baró de 
Quadras, sota la direcció de Romà Escalas . Aquesta darrera etapa suposà la 
possibilitat de construir un discurs museogràfic més complet i de poder donar 
una major divulgació i obertura a la ciutat iniciant-hi una programació 
d’activitats i serveis dirigits als diferents públics. 

L’any 2002, les col·leccions del  museu  abandonaren la Casa Quadras per 
instal·lar-se provisionalment en magatzems municipals amb l’accés tancat al 
públic, a l’espera que finalitzés el projecte arquitectònic definitiu a l’edifici de 
L’Auditori. 

 La nova exposició permanent acull prop de cinc-cents instruments de    
diferents èpoques i cultures, (d’un fons  de més de 1.800 ) i està considerada 
única en l'Estat espanyol. Aquestes col·leccions es mostren a través de 
diferents àmbits temàtics i amb els suport d’audiovisuals que combinen 
música, imatge i text. 

El nou discurs del museu convida el visitant a aproximar-se al món de la 
música d’una manera directa i vivencial, i a descobrir com són els instruments. 
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1.2. Objectius de les activitats 

 

• Apropar els alumnes als espais del Museu de la Música. 

• Descobrir  “el per a què” serveix un museu, la funció de conservar allò que 

té un valor per a tots i ha de durar molt de temps. 

• Iniciar-se en la valoració del patrimoni i en el descobriment de l’instrument 

antic per poder intuir la idea d’evolució. 

• Posar a l’abast dels mestres una oferta més dins del marc de L’Auditori. 

• Continuar l’aproximació a la música instrumental que ja s’ha iniciat a les 

aules.  

• Identificar i reconèixer el nom d’uns instruments ja coneguts. 

• Reconèixer el so que senten amb l’instrument que veuen. 

• Relacionar cada un dels instruments proposats amb una producció de so 

concreta. 

• Familiaritzar-se amb els noms de la classificació per a producció de so: 

corda, vent i percussió a partir de l’experiència directa a la sala d’interactius. 

• Descobrir  les formes d’uns instruments que potser no han vist abans de 

venir. 
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1.3 Recomanacions per al bon funcionament de la visita 

 

El museu com a espai públic que és, requereix que tots els visitants  tinguin 

en compte un seguit d’instruccions  per poder gaudir d’una bona estona  

sense afectar l’exposició i els altres visitants. 

Per això tindrem present de resoldre uns aspectes que us poden ajudar: 

 CONTENIDORS  

En aquest  vestíbul o  espai de rebuda disposem de contenidors on podeu 

deixar motxilles, bosses, jaquetes del grup (classe o escola) en un mateix 

contenidor . 

 ACCÉS I DESPLAÇAMENT PELS ESPAIS 

El recorregut  que fareu passa per uns espais amples i d’altres d‘estrets, 

amb molt de   vidre al vostre voltant, i en alguns espais amb poca llum,  

d’altres on els instruments no estan protegits pel vidre i cal mantenir-hi 

distància en observar-los. 

      Aneu sense presses i podreu veure i escoltar millor. 

 FOTOGRAFIES 

Si voleu enregistrar moments de la visita amb  fotos o gravacions, ho podeu 

fer a la sala d’interactius,   d’aquesta manera seguirem la normativa  dels 

museus sense haver de deixar la càmera a l’entrada. 

 MÒBILS 

Si en porteu,  tindreu  els  mòbils desconnectats , com en tants d’altres   

llocs públics (cinema, avions, teatres, sales de concerts...). 

 

 SOROLL O SILENCI ? 

Aquest museu no és silenciós, per tal de poder-lo escoltar... ens haurem de 

comportar! 

 

 MENJAR I BEURE 

Abans d’entrar-hi no oblidem deixar fora: xiclets, begudes i d’altres 

comestibles.  
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2. Presentació i estructura de l’activitat “ Descobrim el Museu de la 

Música” 

 

“Descobrim el Museu de la Música” és una activitat pensada i dissenyada per 

als nens i nenes d’educació infantil: 3, 4 i 5 anys. 

Pretén ser un primer contacte amb el Museu de la Música a través de 

l’observació, l’escolta, la descoberta i l’expressió. 

 

EL Museu de la Música és un espai amb una àmplia col·lecció d’instruments i 

de materials i, per tant, molt ric d’estímuls tant visuals com auditius.  És un 

espai complex de captar  en la seva totalitat en una visita. Per tant, la proposta 

que oferim és selectiva i va encaminada a establir un primer contacte dels 

infants  amb un espai d’aquestes característiques. Gaudir i fascinar-se per les 

troballes del museu seran els elements clau per avivar aquesta recerca en 

visites posteriors  i en altres contextos no escolars.  

 

A l’hora de dissenyar aquesta visita al Museu de la Música s’han tingut en 

compte les premisses següents: 

 

- els nens i nenes han d’estar molt motivats per  venir al museu. 

- al llarg de la visita han de fer activitats diverses de formats diferents. 

- han de captar alguns espais del museu en la seva globalitat i no al detall. 

- l’observació detallada ha de ser d’un nombre molt limitat d’instruments. 

Un animaló amagat entremig de les cordes d’un instrument ben especial i 

suggerent, serà l’encarregat d’engrescar-nos i submergir-nos en aquesta 

aventura. Aquest animaló és el pont d'un instrument que es diu sarangi. 

Unes “boques” d'instruments, ben boniques i especials, seran l’excusa per 

endinsar-nos a les sales del museu i començar la nostra feina com a 

investigadors i investigadores. 
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Estructura de l’activitat  

L’activitat ”Descobrim el Museu de la Música” s’estructura en tres fases de 

treball complementàries i imprescindibles cadascuna d’elles. 

 

o La formació de mestres. 

o El treball que es farà a l’escola abans i després d’anar al museu. 

o La visita al museu. 

 

3. La formació de mestres 

 

• 3.1. Descripció 

L’activitat Descobrim el Museu de la Música està concebuda perquè la puguin 

portar a terme en la seva totalitat els mestres d’aula en col·laboració amb els 

especialistes de música. 

Es realitzarà una sessió de formació de 2 hores i mitja de durada destinada a 

tots els mestres interessats a realitzar l’activitat. 

Aquesta formació tindrà els objectius següents: 

 

• 3.2. Objectius 

 

-Presentar l’activitat. 

-Presentar i lliurar els materials necessaris per al treball a l’escola. 

-Presentar els materials que utilitzaran en la visita al museu. 

-Fer un recorregut per les sales del museu seguint l’itinerari que faran amb els 

alumnes. 

-Aprofundir en el coneixement dels instruments que hauran de descobrir amb 

els alumnes durant la visita. 

-Donar eines i recursos per escoltar les músiques del museu, tant en el treball 

previ a l’escola com en la visita. 

-Establir converses sobre les aportacions que ens pot fer l’activitat en el treball 

quotidià de l’aula. 
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• 3.3. Materials que es lliuraran a la sessió de formació* 

 

Per al treball previ a l’escola: 

-Cartes del pont del sarangi. 

-Imatges de parts del sarangi: pont i finestres. 

-Suport desplegable. 

-Imatges de les “boques” dels instruments que descobriran al museu. 

-Imatges dels instruments sencers. 

-CD amb músiques. 

-Programa de mà. 

*Es farà una descripció d’aquests materials en el següent apartat d’aquesta 

guia. 

 

4. A l’escola abans d’anar al museu. 

 

4.1. DESCRIPCIÓ 

Un cop tinguem concertada amb el museu la data per a la visita, haurem 

d’establir una temporalització de les activitats que haurem de realitzar abans 

d’anar al museu. 

Depenent de la periodicitat en què vulguem fer les successives activitats, 

haurem de començar amb més o menys antelació tot aquest treball previ. 

 

Aquest treball previ, consta de dos blocs d’activitats: 

 

• La correspondència del pont del sarangi. 

• Les músiques i les imatges de les vitrines del Renaixement i el Barroc. 
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4.2. OBJECTIUS 

 

-Motivar els alumnes per a la visita. 

-Desvetllar-los l’interès per investigar i descobrir. 

-Crear moments de conversa en relació amb les cartes, amb les imatges o amb  

les músiques que ens arriben. 

-Observar les imatges de parts d’un instrument i fer hipòtesis de com deu ser. 

-Escoltar fragments de música on sonen els instruments que descobriran al 

museu i fer hipòtesis de com deuen ser. 

-Expressar corporalment algunes músiques de les que escoltaran al museu. 

-Observar algunes obres d’art escoltant música. 

-Establir vincles d’implicació i col·laboració amb les famílies. 

 

4.3. MATERIALS 

 

CARTES DEL PONT DEL SARANGI 

Es tracta de cinc cartes, que suposadament arriben a l’escola des del museu, 

que es van llegint mentre dura el període de la investigació (a criteri del 

mestre). Ens donen pistes al voltant d’un instrument que es diu sarangi, 

referències sobre el museu, propostes d’investigació i  finalment ens conviden a 

fer la visita al museu. Aquestes cartes sempre arribaran acompanyades 

d'algunes imatges o d'algunes músiques. 

 

IMATGES DEL SARANGI: EL PONT I LES FINESTRES 

Les imatges que arriben a l’escola fan referència a dues parts del sarangi, 

instrument al voltant del qual es desenvolupa la trama de l’activitat.  El pont 

d’aquest instrument, una petita peça  que aguanta les cordes, té forma d’animal 

i està fet d’os. Per la seva singularitat i la seva màgia, aquest animaló serà el fil 

conductor de l’activitat. Les finestres les trobem a la part superior de 

l’instrument i són ornamentals. 
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FOTOGRAFIES DE LES “ BOQUES” DELS INSTRUMENTS 

A l’hora de fer una selecció de quins instruments volíem que els nens i nenes 

observessin amb detall al museu, s’han escollit instruments de les diferents 

famílies: corda, vent i percussió i que tinguessin unes “boques” (obertures 

acústiques) suggeridores i interessants. 

A l’escola arribaran fotografies de les boques d’aquests instruments: trompa, 

contrabaix, buccèn, balalaica, guitarra, sarinda i garamut.  

 

FOTOGRAFIES DELS INSTRUMENTS SENCERS 

Aquestes fotografies no s’utilitzaran fins després de la visita. Un cop al museu 

hagin localitzat els instruments a partir de la imatge de la boca, podrem 

observar la fotografia de l’instrument sencer i relacionar-les. 

 

CD AMB MÚSIQUES  

Fragments de música on sonen els instruments abans esmentats i també el 

sarangi. A través de les imatges i del so es vol provocar que els nens i nenes 

facin hipòtesis sobre  aquests instruments. 

En aquest CD també hi haurà algun fragment de música de les que es poden 

escoltar a les sales del museu on es desenvolupa la visita. 

 

LLIBRE DESPLEGABLE 

 

Aquest llibre és un suport desplegable on es podrà enganxar les imatges i les 

pistes que van arribant a l’escola, així com les aportacions que es van recollint 

al llarg de la investigació. A més de ser un espai visual a classe té un altre 

objectiu molt important. Quan el mestre o la mestra ho decideixi aquest material 

serà un llibre viatger perquè se’l puguin emportar els nens i nenes i compartir-lo 

amb les famílies. 
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4.4. Activitats 

 

     4.4.1. LA CORRESPONDÈNCIA DEL PONT DEL SARANGI 

 

A l’escola progressivament i en diferents moments hi arribaran pistes, cartes, 

imatges, audicions, per engrescar-nos en la descoberta i preparar la nostra 

visita al museu. 

 

El mestre o la mestra pot crear, en el moment i amb la periodicitat que consideri 

oportú, la situació fictícia que el carter ens ha portat una carta per la nostra 

classe: ens la pot portar el conserge, la podem trobar en un lloc ben visible de 

la classe, pot estar dins d’un sobre més gran amb el nom de la nostra classe... 

  

Totes aquestes cartes i materials que arriben, més les activitats de recerca que 

proposeu als nens i nenes es poden anar enganxant en el llibre desplegable.  

 

El contingut de les cartes, és a dir, la informació que ens va arribant referent als 

instruments, al museu... la podem graduar  segons el grup d’edat dels nens i 

les nenes. 

 

La primera imatge i la segona que arriben acompanyant les primeres cartes 

corresponen a dues parts d’un instrument, però no és fins més endavant que 

els alumnes ho descobriran. Es pretén desvetllar la curiositat i parlar-ne tot fent 

hipòtesis del que pot ser abans de presentar les imatges. La tercera pista, 

l’audició, ens portarà definitivament a descobrir que es tracta d’un instrument. 

Però, com deu ser? Com ens l'imaginem?  
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Carta 1 

 

 

 

 

 

 

En aquesta carta establim un primer contacte amb aquest personatge. La 

llegirem posant un xic de misteri i deixarem que observin bé la imatge d’aquest 

animaló, perquè, un cop al museu,  per trobar-lo cal buscar-lo amb deteniment, 

no és fàcil de trobar-lo ja que es tracta d’una peça petita i als ulls dels nens 

queda massa enlairada. Provocarem la curiositat dels nens i les nenes i, amb 

les seves intervencions, els convidarem a especular sobre quin tipus d’animal 

pot ser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material que arriba: 

- Carta 1 
- Imatge de l'animalet del pont del sarangi 

 

És interessant anar 
remarcant que són uns 
investigadors i unes 
investigadores. 
És interessant  recollir per 
escrit les idees que  aportin 
els nens i nenes i 
enganxar-les en el llibre 
desplegable junt amb la 
carta i la imatge. 
 

Mostra de la carta n. 1 
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Carta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta 1 

Benvolguts nens i nenes de la classe...,  

Fa molt de temps que tenia ganes de poder-vos conèixer. M’han 
arribat veus que, tot i que sou molt enjogassats i divertits, trapelles 
i gens ensopits, sou agosarats i uns grans investigadors. Per tant, 
sense pensar-m’ho més, he decidit enviar-vos aquesta fotografia. 
Obriu bé els ulls i mireu-la bé! Ei, investigadors i investigadores: per 
ara no us puc dir gaires coses més. Sabeu qui sóc?  

Aviat tindreu més notícies meves.  

Material que arriba: 

- Carta 2 
- Fotografia de les finestretes del sarangi 

 Imatge de l’animalet del pont del sarangi 
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A l’anterior sessió ha pogut sorgir més d’una idea de quin animalet pot ser el de 

la imatge. Abans d’obrir la segona carta, la mestra o el mestre recorda als nens 

i nenes tot el que varen dir. Potser han sorgit idees diferents fruit de la 

imaginació dels nens i les nenes. En realitat, aquest animaló és una creació de 

l’artista, i ens costa definir amb exactitud de quin animal es tracta, però sí que 

és prou suggeridor per parlar-ne i deixar que cada nen vegi en aquesta figura 

l’animal que ell vulgui. 

En aquesta segona carta aquest animal ens comença a donar pistes de qui és. 

Per això, el coneixerem per la seva funció: la de pont. El pont és una part 

important dels instruments de corda: no només aguanten les cordes, sinó que 

transmeten la vibració del so cap a la caixa de ressonància. La vibració de les 

cordes s’estén a través del pont. El pont, vol simbolitzar també l’enllaç entre 

nosaltres i el sarangi, el seu emissari, i dóna veu al sarangi. Ens fa de pont. És 

el pont ! Aquesta carta és la segona pista que ens ajuda a descobrir-lo i a 

posar-li nom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta 2 

Ah!, Ja sabia jo que d’idees en teniu més de mil, que això ja són 
moltes idees! Però pareu bé les orelles:  

Tinc aquesta forma tan elegant 

perquè sóc un PONT molt important... 

Em dic Pont i m’estic sempre molt quiet fent la meva feina. Sort que 
sóc molt fort perquè haig d’aguantar un munt de cordes. Més amunt 
d‘on sóc, hi ha aquestes finestres tan fascinants. D‘on poden ser? 
Feu servir el cap. Sabeu on m’estic?  
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Quan es llegeix el rodolí es pot remarcar de forma molt expressiva que es 

tracta d’un pont..., un pont?, i es continua llegint la resta de la carta.  

Un cop l’hem llegida, hem de provocar que l’observació de les finestres ens 

convidi a imaginar-nos altres situacions. Hem vist alguna vegada finestres com 

aquestes? Podem imaginar contes, històries o finestres d’edificis fantàstics. 

Després d’un cert temps per deixar anar la imaginació, podem reconduir la 

conversa amb preguntes d’aquest tipus: on deu ser el Pont?, heu vist mai ponts 

amb aquesta forma?, per a què serveixen els ponts?, quina deu ser la feina 

d’aquest pont?...  

 

Si com a grup classe o individualment han tingut experiències relacionades 

amb alguns instruments de corda, és possible que sàpiguen que aquests 

instruments tenen un pont, i relacionin el contingut de la carta amb un 

instrument; però si no és així, és difícil que ho endevinin en aquesta pista. 

 

A la carta hi tenim una informació important per a la investigació “Sort que sóc 

molt fort perquè haig d’aguantar un munt de cordes” 

 

Si ho considereu oportú podeu ja implicar les famílies en la recerca i fer-los 

alguna pregunta tipus: 

-Coneixeu algun pont que aguanti cordes? 

 

Pot ser interessant recollir tota la informació que ens arribarà de les famílies i 

anar incorporant-la a les nostres hipòtesis i investigacions.  

 

Si no la tercera carta ens farà sortir de dubtes. 

 

Carta 3 

 

 

 

 

 

 

Material que arriba: 

 
- Carta 3 
- Música del sarangi 
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Rebem la tercera carta acompanyada, en aquest cas, d’una música. Llegim el 

primer paràgraf, escoltem la música i, un cop finalitzada, acabem de llegir el 

missatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara ja queda part del misteri aclarit o descobert: el Pont és el pont d’un 

instrument que té moltes cordes i es toca amb un arquet. Es diu sarangi i per  

això és el pont del sarangi.  Però, com pot ser aquest instrument? Ens el 

podem imaginar? Coneixem altres instruments de corda? I que es toquin amb 

un arquet? Es pot proposar que facin un dibuix de com s'imaginen el instrument 

amb totes aquestes pistes a la vegada que podem investigar altres instruments 

de corda i d’arquet. 

Carta 3 

I tant!... Aquestes finestres semblen les finestres dels contes! Però encara 
tinc una altra pista. Pareu bé les orelles!  

(audició d’aquest instrument) 

Us ha agradat? Oi que sona un xic estrany? Aquesta música sembla que ens 
expliqui històries de països molt llunyans, oi? És la música d’un instrument molt 
bonic i especial que es diu SARANGI. El sarangi té unes finestres tan 
fantàstiques com la música que heu escoltat.  

Sabeu què? Doncs, jo visc en aquest instrument, visc en un sarangi. El sarangi 
és un instrument que té moltes CORDES, però, per fer-lo sonar, només cal 
fregar-ne una amb un arquet. Ah!, i les altres cordes? Doncs, també sonen, no 
us penseu! I a mi, amb la meva forma, em toca aguantar-les totes! 

Us imagineu com pot ser aquest instrument? 

Fa molt de temps vivíem en un país molt lluny d’aquí..., a l'Índia, i ens vam fer 
un bon tip de tocar i de viatjar per tot arreu. Ara, que ja som molt vellets, 
vivim al Museu de la Música de L’Auditori amb altres instruments amics. Alguns 
també són una mica estranys i vénen de països molt llunyans. Aquí ens cuiden, 
ens restauren, i podem descansar. Ei, vosaltres sabeu on és el Museu de la 
Música? 

                                                            El Pont del sarangi 
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S’han acabat les pistes referents al sarangi. Però ara se'ns planteja un altre 

interrogant. El  pont del sarangi ens diu que viu al Museu de la Música. Què és 

el Museu de la Música? On deu ser? Podem tornar a implicar les famílies en la 

recerca d’informació. De vegades pot resultar complicat implicar-hi les famílies 

però podem aprofitar aquesta oportunitat per demanar a algun curs superior si 

ens poden ajudar a buscar aquesta informació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creiem que en qualsevol procés d’aprenentatge és important implicar-hi les 

famílies. Per això té sentit aquesta carta. Per als nens i nenes més grans de 

l’etapa d’educació infantil és un bon moment per plantejar-nos què podem 

escriure en aquesta carta. 

Carta 4  

 

 

 

 

 

Material que arriba: 

- Carta 4 
- Les fotografies de les boques dels instruments 
- Fragments de música on sonen aquests 
instruments 

Model de carta que es podria enviar a les famílies 

(també pot ser el mateix grup classe qui elabori la carta per 
realitzar o fer la demanda) 
 

Benvolguts pares i mares, 
Aquests dies a l'escola estem rebent cartes del Pont, un animaló 
que fa de pont i que viu en un sarangi. Un sarangi és un instrument 
que encara no coneixem del tot, però del qual tenim algunes pistes: 
sabem que és un instrument de corda, sabem que té unes 
finestretes com les dels contes, sabem que fa una música molt dolça 
i bonica... i sabem que ara viu al Museu de la Música. 
Però, on és el Museu de la Música? Què hi ha?  
Ens podeu ajudar a buscar aquesta informació? 
                                     
                                          Moltes gràcies! 
                           Els nens i les nenes de la classe 
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El  Pont del sarangi ens envia una altra carta acompanyada en aquest cas per 

les fotografies de les boques d’uns instruments i les seves músiques. Aquests 

instruments són: trompa, contrabaix, buccèn, balalaica, guitarra, sarinda i 

garamut.   

Cada mestre, segons l’edat dels nens pot decidir si vol presentar tots aquests 

instruments o en vol fer una selecció. 

A partir d’aquestes fotografies i de les audicions, haurem d’imaginar-nos de 

quin instrument es tracta. Les audicions les podem fer en sessions diferents 

intentant relacionar la música amb la fotografia. Hem de crear curiositat al 

voltant de com deuen ser aquests instruments. Aquesta carta número 4 ja ens 

ha de començar a desvetllar les ganes d'anar al Museu de la Música, primer de 

tot a trobar el sarangi i després a ajudar-lo a trobar uns amics seus de fa molts 

anys. Els pares ens han ajudat a buscar on és el Museu de la Música, i la carta 

ens dóna informació del que hi ha al Museu de la Música, ens introdueix en el 

concepte de restauradors i ens proposa una investigació: a quins instruments 

corresponen aquestes boques?  

Estaria bé que el mestre o la mestra, en acabar de llegir aquesta carta 4, ja 

anés deixant anar la idea de "a veure si haurem d'anar al Museu de la Música a 

investigar-hi tot això!”, però sense anticipar-se del tot a la decisió d’anar-hi. 
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5a sessió: 

 

 

 

Un cop hem enllestit la feina, ens arriba una invitació. És el pont del sarangi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta 4 

Hola nois i noies,  

Heu pogut esbrinar coses del Museu de la Música? Ja sabeu on és? És gaire lluny de 
casa vostra? 

Sabeu què? Al Museu de la Música hi vivim molts instruments. Alguns són molt 
vellets i cal arreglar-los amb molta cura perquè han de quedar com eren abans. Això 
ho fan els senyors i les senyores que restauren instruments, els restauradors. Com 
que els instruments que vivim al Museu de la Música ara ja no podem fer música i la 
trobem a faltar, els encarregats del museu ens han posat música per tot arreu. 
Sembla com si el museu fos una gran sala de concerts amb músiques de tots els 
indrets! 

Per cert, heu vist quines fotografies us envio avui? Les reconeixeu? Aquestes 
fotografies són les boques d'uns instruments que vam conèixer fa molt de temps 
quan el sarangi i jo encara viatjàvem per aquí i per allà fent música. 

M'han dit que potser aquests instruments ara també viuen a les sales del Museu de 
la Música, però, com que jo no em puc moure, no ho sé. M'agradaria tant poder-los 
retrobar! El sarangi estaria tan content de saber que els té a prop! 

Vosaltres em podríeu ajudar a investigar si aquests instruments viuen al Museu de 
la Música? 

 Escolteu com sonen. 

                    Au, investigadors! Ulls ben oberts i orelles preparades!”  

                                                                                                           El Pont del sarangi 
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Carta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenim pistes d’un instrument que es diu sarangi i sabem com sona, però com 

deu ser? 

Tenim les boques d’uns instruments i també d’unes músiques, però de quins 

instruments es tracta? 

Sabem que al Museu de la Música de L’Auditori hi trobarem totes les solucions  

a aquests enigmes. 

Els pares ens han ajudat a saber on és. Hi podem anar? El sarangi ens hi 

convida!! 

 

Aquí s’acaben les cartes del pont del sarangi. Suggerim però, a certs cursos, 

introduir-hi la pràctica, ja molt coneguda entre les nostres escoles, d’enviar-nos 

missatges entre els nens i les nenes.  

Material que arriba: 

- Invitació per anar al museu 

Benvolguts amics i amigues, 

Sou tan bons investigadors i investigadores que us voldria convidar al 
Museu de la Música de Barcelona a conèixer el sarangi i a descobrir si els 
seus amics viuen en aquest museu. 

Hi voleu venir? Us espero el dia... al museu! 

                                       El Pont del sarangi 
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4.4.2. El símbol del museu 

 

Què és aquest  curiós dibuix que acompanya el logotip del Museu de la 

Música?  Es tracta d’una crida, signe  utilitzat en l’escriptura musical antiga per 

indicar que la partitura no estava acabada, significa alguna cosa així com “la 

música continua”,  significat molt escaient per a la filosofia del museu. 

Una de les coses que crida l’atenció als nens quan reben les cartes, és que a 

totes hi apareix aquest símbol, aquesta mena de lletra, que diuen ells... Els 

logos són representacions gràfiques que amb un traç senzill representen una 

gran idea.. 

Alguns logos poden resultar familiars en contextos no escolars per als nens i 

les nenes: els logos dels cotxes, d’algunes entitats bancàries, d’alguns 

productes alimentaris que consumim, d’alguns serveis que utilitzem... Molts 

nens i nenes els reconeixen i gaudeixen d’utilitzar aquest mecanisme de lectura 

per a identificar-los. Aquest símbol, si ho creiem convenient, podria ser motiu 

per a realitzar algun tipus d’activitat d’investigació.  

 

-Fer una llista dels logos que coneixem i recollir-los gràficament. 

-Fer hipòtesis sobre què deu ser. 

-Intentar dibuixar-lo amb diferents tècniques: pintura, llapis... 

-Explicar-los què vol dir, com es diu... 

-Cercar logos o símbols en altres cultures i temps, en personalitats de la 

història com els comtes o els reis, en els gremis de treball.. 

-Jocs de discriminació visual on l’hagin de descobrir entre altres imatges. 

-Inventar logos nous, per exemple per a la nostra classe. 

-Crear un segell amb el nostre logotip per estampar-lo quan ens enviem 

missatges. 

 

En arribar al Museu de la Música el podran reconèixer amb facilitat a la façana.  
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4.4.3. Les  músiques i les imatges dels àmbits del renaixement i el barroc 

 

Al museu, els àmbits del Renaixement i del Barroc són unes vitrines en forma 

de U que ens permeten ficar-nos dins l’espai que delimiten. En aquest espai 

ens trobarem embolcallats pels instruments que s’hi exposen, per la música i 

les imatges que es projecten en un audiovisual representatiu de l’època que 

crea una atmosfera molt especial. 

Voldrem que els nens i nenes captin aquest espai en la seva globalitat, que es 

deixin seduir per l’ambient que s’hi crea, que facin un viatge a través del temps 

i que el visquin a través de l’observació i el moviment. En aquest espai el 

moviment controlat a través de l’expressió corporal és una bona activitat per a  

crear una imatge, un record, en la memòria dels nens i les nenes. En ser una 

activitat contrastada de les altres que farem al museu,  ajudarà a seqüenciar la 

visita quan en parlem, un cop feta i en moments posteriors.  

Regalarem al museu el nostre moviment! 

 

És per aquest motiu que considerem important que a l’escola, abans d’anar al 

museu s’hagi fet un treball amb les músiques i les imatges que escoltaran i 

observaran en aquests espais. És molt engrescador per als infants reafirmar-se 

en  els seus sabers o coneixements en descobrir elements coneguts i familiars, 

prèviament treballats a l’aula, en  un espai nou i fora del context escolar. 

Demanar als infants que facin un moviment dins de les vitrines deixant-se 

portar per les músiques serà una activitat més natural i els permetrà gaudir 

d’aquest espai si abans, a les aules, s’han familiaritzat amb aquesta proposta. 

 

Un bon punt de partida per motivar els nens i nenes és de proposar-los, abans 

de venir al museu, de fer un regal: “Regalarem al museu el nostre moviment!” 
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• Proposta d’activitats per fer amb les músiques: 

 

Relació de temes per escoltar a l’aula, ( vegeu l’annex) 

 

-Escoltar la música. 

-Establir una conversa sobre què els ha semblat, què els ha suggerit, si els ha 

agradat, si han reconegut algun instrument. 

-Proposar-los que ballin aquesta música. Podem fer que la meitat del grup balli 

i l’altra meitat observi.  

• És l’organització de l’activitat que farem al museu i, per tant, anirà bé que 

ja els resulti familiar. 

•  El fet de que hi hagi un grup que balli i que l’altre observi, ajuda a fer 

créixer els moviments. Els qui ballen estan motivats perquè se senten 

observats i ho volen fer bé. Els qui observen estan expectants pel que 

fan els seus companys i ja pensant en el que faran ells. 

• Podem parlar dels moviments que han sortit, quins ens han agradat més, 

reproduir-ne tots junts alguns, crear una coreografia col·lectiva a partir 

dels moviments individuals... 

 

-Després d’aquesta expressió corporal més lliure podem donar-los algun 

element similar al que els donaran al museu, perquè el facin ballar amb la 

mateixa música. 

Al museu se’ls donarà un cinta, en l’àmbit del Renaixement i un mocador, en 

l’àmbit del Barroc. Moure’ns a través d’un element com la cinta o el mocador 

pot facilitar un moviment més desinhibit i natural. La cinta ens permet un 

moviment més juganer i viu amb diferents contrastos. Els mocadors, si els 

agafem només per la punta, ens conviden a fer una acció més solemne. 
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LES IMATGES DE LES VITRINES 

 

Hem triat dues imatges, una per a cadascun dels àmbits: 

Àmbit de Renaixement: La cantoria de Luca della Robbia. 1431-1438. Museo 

del Duomo. Florència. 

Àmbit del Barroc: Le concert, Nicolas Tournier. 1600-1660. Museé de Louvre. 

Aquestes imatges les podeu aconseguir a través de les adreces web que 

s’adjunten i imprimir-les a la mida més adient per a vosaltres. 

 

La cantoria de Luca della Robbia  és molt interessant. La imatge completa de 

tota l’obra és poc significativa, però les quatre pastilles que hi ha a la part 

superior són molt boniques. Es veuen diferents escenes molt dinàmiques  

al·lusives a situacions musicals.  Cada quadret és un grup instrumental diferent. 

Concretament hem escollit la imatge d’un grup de nens i d’adults ballant amb 

uns panderos i un flautí. El fet que sigui un relleu sobre marbre també el fa 

interessant perquè és un material i una tècnica diferent del les obres plàstiques 

que generalment es presenten a les escoles. 

 

 

 

 

 

Vitrina 5-6 
La cantoria de Luca della Robbia 
 

http://www.melissaomarkham.com/images/

cantoria.jpg 

http://arte.observatorio.info/2008/05/cantor

ia-de-la-catedral-de-florencia-lucca-della-

robbia-1431-1438/ 
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Le concert de Nicolas Tournier,  se situa en l’època del Barroc, moment on la 

millora de la tècnica de construcció d’instruments permet composicions 

musicals més complexes. Aquesta pintura recull diferents instruments musicals 

en un ambient intimista i domèstic i sembla que és força fidel als instruments de 

l’època. Es poden observar alguns instruments que recorden una viola de 

gamba, una espineta, un violí i un llaüt. Podreu trobar més referències a les 

adreces web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Proposta d’activitats per a fer amb  les imatges. 

 

Cada imatge la presentarem independent l’una de l’altra.  Més endavant les 

podrem comparar entre elles. 

 

-Fer una primera observació de les imatges escoltant la música. Aquestes 

imatges són un suport de les èpoques en què se situen les vitrines, no tant 

d’una reproducció fidel del fragment musical. 

-Observar i reconèixer alguns elements de les imatges: els instruments, els 

personatges, la roba que porten... 

-A partir del caràcter de cada imatge, parlar de les sensacions que ens 

provoquen i imaginar-nos què podia passar en el moment de la seva 

representació. Parlar de l’estat anímic dels personatges: el moviment i el 

dinamisme festívol de la Cantoria en oposició al caràcter més solemne que 

podem intuir en el concert. 

 

Vitrina 7 
Le concert, Nicolas Tournier 
Museé de Louvre 
 
http://www.filomusica.com/filo15/eli.html 
http://www.er.uqam.ca/nobel/slnf/Iconographie/J

oconde/TournierNicolas.m.jpg 
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-Reproduir les escenes imitant la posició i les postures dels personatges. 

-Recordar diferents moments reals que han viscut els nens i  nenes relacionats 

en activitats musicals, com pot ser un concert, un cercavila, un ball de plaça... 

-Observar els diferents materials plàstics en què s’han realitzat i quins deuen 

ser els estris que han fet servir els artistes. 

-Relacionar les imatges amb els fragments musicals. 

 

 

5. Al museu: la visita 

• 5.1.Descripció 

 

La visita que proposem consta de diferents activitats successives que tindran 

lloc cadascuna d’elles en diferents àmbits del museu. 

La durada màxima recomanada de l’activitat és de 50 minuts. 

 

Activitat Espai Objectius Material Tem

ps 

Primera 

reunió 

 

Sala 

interactius 

-Centrar el grup en 

l’espai i en l’activitat. 

 

 

Aquí trobem la 

capsa amb tot el 

material per fer 

la visita. 

10 

min 

Sarangi, 

on ets? 

Bosc sonor -Passejar per aquest 

bosc sonor observant 

els instruments 

exposats i escoltant la 

música que hi sona, 

per tal de localitzar el 

sarangi. 

-Plànol del 

museu (1 o 2 

per tot el grup). 

5 

min 

Ballem? Espais del 

Renaixemen

t i el Barroc 

-Impregnar-nos de 

l’ambient global del 

museu a través de 

l’expressió corporal. 

-Escoltar les músiques 

-Bossa de 

cintes. 

-Bossa de 

mocadors. 

10 

min 
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i observar les imatges 

de la projecció 

audiovisual. 

De qui són 

aquestes 

boques? 

Resta de 

sales del 

museu 

-Passejar-nos per les 

diferents sales del 

museu a la recerca de 

les boques que tenim 

fotografiades. 

-Observació d’aquests 

instruments. 

-Plànol del 

museu. 

-Fotografies de 

les boques. 

15 

min 

Toquem? Sala 

d’interactius 

-Observació d’unes 

maquetes que 

exemplifiquen la 

producció del so en un 

instrument de vent, en 

un de corda i en un de 

percussió. 

-Experimentació lliure 

en aquesta sala (a 

criteri del mestre). 

 

-Maquetes. 

-Instruments 

exposats 

permanentment 

en aquesta sala. 

15 

min 

A reveure, 

sarangi 

Bosc sonor -Comiat del sarangi 

explicant-li que hem 

trobat els seus amics. 

-Fotografies 

dels 

instruments. 

5 

min 

 

• 5.2.Objectius 

-Impregnar-se de l’ambient global del museu mitjançant diferents procediments: 

passejar, mirar, escoltar, descobrir, ballar… 

-Desvetllar l’interès per a investigar i descobrir instruments del museu. 

-Descobrir i observar d’una forma  detallada uns instruments molt concrets del 

museu: el sarangi, un contrabaix, la sarinda, una trompa, un buccèn, una 

balalaica, una guitarra i  un garamut.* 

*El mestre, en funció del grup classe i de l’edat dels nens pot decidir no 

observar-los tots sinó una selecció. 
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-Observar i experimentar el mecanisme de producció del so en els instruments 

de corda, vent i percussió en unes maquetes dissenyades expressament per a 

aquesta activitat. 

 

• 5.3.Materials que es fan servir a la visita 

 

-COFRE. CONTINGUT DEL MATERIAL DE LA VISITA 

 

En arribar la Sala d’interactius del museu trobarem un cofre amb el material  

que es farà servir durant la visita. 

Part del seu contingut es portarà durant el recorregut: carnets d’investigadors, 

el plànol, les bosses, suport desplegable amb les fotografies de les boques. Les 

fotografies dels instruments sencers les descobrirem un cop acabat el 

recorregut per les sales del museu. 

A l’exterior de la capsa podrem observar alguns elements que ens resultaran 

familiars: la imatge del pont del sarangi i l’anagrama del museu. Un rètol a la 

tapa ens recorda la missió que hem de realitzar: “ús exclusiu per als 

investigadors i investigadores del museu”. 

 

A l’interior del cofre hi trobem: 

 

CARTA DEL SARANGI 

Aquesta carta està escrita pel pont del sarangi que ens convida a conèixer el 

sarangi i els altres instruments amics seus.  Agraeix la visita als nens i nenes al 

museu. Ens recalca que som uns investigadors i quina és la feina que cal fer. 

Ens proposa les activitats que realitzarem i explica els materials que farem 

servir. 

 

CARNETS D’INVESTIGADORS 

Són uns carnets que s’han de penjar els nens i les nenes i que els acredita com 

a investigadors i investigadores del museu. 
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EL PLÀNOL 

El plànol que hi ha dins del cofre, i que portarà el mestre durant el recorregut, 

és exactament igual al plànol que trobaran en el programa de la visita que 

s’endurà cada nen a casa. Vol ser un ajut per guiar-nos durant la visita i per 

poder-nos anticipar el que farem o trobarem. També pensem que el fet de 

portar un plànol guia és un element més de motivació i d’atenció durant la 

visita. Hi conté  l’itinerari de la  descoberta que proposem: 

 

Entrada: Alerta! Ulls ben oberts! Entrem al museu.  

Passejada pel Bosc sonor fent una petita volta fins a la vitrina del sarangi. En 

aquest espai escoltem per si descobrim la música del sarangi. 

Parada davant el sarangi.  

Anem cap a la vitrina 6. Activitat de moviment.  

Anem a la vitrina 7.  

Activitat de moviment. 

A partir d’aquí comença la investigació de  les boques. Cal observar per a 

poder trobar els instruments corresponents a les boques. 

Vitrina 9: trompa/contrabaix. 

Vitrina 11: buccèn. 

Vitrina 12: guitarra n. 20. Escoltem  les guitarres 

Vitrina 13: balalaica. 

Vitrina 15: sarinda. 

Vitrina 15: garamut. 

Sala interactius: les mans treballen 

 

LES BOSSES 

A cada bossa hi ha el material de les activitats que es faran  a les vitrines del 

Renaixement (vitrina 6) i del Barroc (vitrina 7). 

 

Bossa (vitrina 6)  

Hi trobem unes cintes de ras enganxades a un pal cilíndric  de fusta.  

Aquest material el farem servir a la vitrina 6 on es fa referència al domini de la 

polifonia i a l’esperit humanista del Renaixement. 
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Bossa (vitrina 7) 

Mocadors de ras rivetejats amb una punta al voltant. Porten cosida una goma 

que es pot posar i treure fàcilment del canell. 

Aquest material el farem servir a la vitrina 7 on es fa referència al sentit 

harmònic del Barroc. 

 

SUPORT DESPLEGABLE  

 

Aquest suport desplegable serveix per a portar durant la visita les fotografies de 

les boques dels instruments que els nens i les nenes ja coneixen. Les imatges 

van enganxades pel davant i pel darrere. Vol facilitar el reconeixement dels 

instruments que han de trobar a la visita i és un recordatori visual de les 

boques. Es pot desplegar tot o bé només mostrar la imatge que ens interessa. 

El punt d’unió entre una pàgina i l’altra és  prou flexible per plegar i desplegar. 

És un material  resistent i es pot aguantar dret si el posem a terra o damunt 

d’alguna superfície. 

 

LES FOTOGRAFIES 

 

A dins del cofre hi ha tota la col·lecció de les fotografies dels instruments 

sencers. Un cop finalitzada la visita podem fer referència a l’activitat 

d’investigació que hem realitzat aparellant les fotografies dels instruments 

sencers amb les imatges de les boques. 

 

ELS MATERIALS DE LA SALA D’INTERACTIUS 

 

Hi trobarem tres maquetes que s’han construït expressament per a aquesta 

activitat i que ens serviran per experimentar la producció del so en un 

instrument de corda, en un de vent i en un de percussió.  
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• 5.4. Materials que s’enduran 

 

PROGRAMA DE LA VISITA  AMB PLÀNOL 

 

El plànol guia, com el seu nom indica vol ser una eina que reflecteixi l’itinerari 

que els nens i nenes faran per l'interior del museu en la seva visita i, alhora, és 

un recull dels instruments que han observat i de les activitats que hi han fet. Té 

com a objectiu ser un recordatori per poder  explicar  a les famílies el que han 

fet i descobert en la seva visita al museu. El fet de tenir aquest element visual 

pot ajudar els nens i les nenes en la verbalització de l’activitat i de les 

sensacions i emocions que han experimentat. Tota verbalització d’una 

experiència  resulta clau per a l’aprenentatge i més si aquesta es fa davant d’un 

públic fora del context de la vivència. 

Es recomana que durant la visita els nens i nenes no portin el plànol guia a la 

mà sinó que només se'n porti un perquè tot el grup el pugui observar 

col·lectivament.  

 

Portada i contraportada: a la part externa del plànol guia hi trobem 

la imatge de dos nens investigant, les imatges de les boques dels instruments 

que han vist a l’escola i el pont del sarangi. 

També hi trobem un dibuix de l'edifici de L'Auditori i el Museu de la Música 

ressaltant la llanterna que hi ha a la part central de l’edifici. 

 

Interior plegat: Aquí hi podem trobar les imatges de tots els instruments que 

haurem descobert al museu, amb el seu nom i una frase que fa referència a 

alguna característica d'aquests instruments. Aquestes frases estan pensades 

com a petites endevinalles que les podran recordar i associar amb els 

instruments que hem conegut. Aquestes frases volen recollir alguna 

particularitat de l’instrument, les formes de la boca, la qualitat del material. la 

procedència, etc. Es podria jugar a inventar altres endevinalles.  
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Interior desplegat: Aquí és on trobem un plànol del museu que reflecteix els 

principals espais on es desenvoluparà la nostra visita, les activitats que es 

faran a cadascun dels espais i la ubicació de les boques al lloc on trobarem els 

instruments.. Les indicacions de la llegenda ens ajudaran a situar-nos-hi. El 

plànol forma part del joc “fem veure que som investigadors”. 

 

• 5.5.Activitats 

 

5.5.1 Primera reunió. SALA INTERACTIUS 

 

Així que entrem al museu (després de deixar jaquetes, motxilles..., d’anar al 

lavabo...) anirem a la Sala d’interactius on farem la primera reunió abans de 

començar a l’activitat de descoberta del museu. 

La Sala d’interactius és un espai que, com el seu nom indica, està pensat 

perquè els nens i nenes puguin tocar els instruments que hi estan exposats. 

Però això no ho farem al principi de la visita, sinó al final quan tornem en 

aquest espai.  

En aquesta reunió: 

L’educador recordarà als seus alumnes que som en un museu i recordarem 

aspectes de l’actitud que hem de tenir en compte en un espai d’aquestes 

característiques. 

 

Trobarem un COFRE amb el rètol “Per a investigadors i investigadores del 

Museu”,  amb els materials que necessitem per a la visita. Com que sembla 

que aquesta capsa està adreçada a nosaltres, l’educador l’anirà obrint amb la 

cerimònia i el misteri que l’activitat requereix.  

Llegirem la carta de benvinguda que ens ha fet el pont del sarangi. Aquesta 

carta, a més de donar-nos les gràcies per la tasca que estem realitzant, ens 

encoratja per fer la visita al museu i ens centra en les activitats que haurem de 

realitzar per poder finalitzar la nostra descoberta. Descobrim el Museu de la 

Música? 
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Benvolguts amics i amigues! 
 
Quina il·lusió em fa veure-us aquí al museu. El sarangi i jo estem tan 
contents! 
Sabia que podia comptar amb vosaltres. Heu vingut perquè us voleu 
convertir amb investigadors i investigadores?  
Doncs pareu bé les orelles i obriu els ulls ben oberts.  

Passejant pel Bosc sonor  veureu uns instruments molt bonics i sentireu les 
seves músiques, però  alerta, vosaltres ens heu de buscar a mi i el sarangi. 
La  seva música us portarà fins a nosaltres. 
 
La vostra feina d’investigadors no s'acaba aquí. Sé que a l'escola heu 
treballat de valent: heu mirat les boques dels instruments, heu escoltat 
música, heu ballat... Uf! Quina feinada! Doncs jo us deixo aquesta capsa 
amb totes les coses que necessitareu aquí al museu. 
 
-Primer  de tot us heu de posar els carnets d'investigadors del museu 
perquè tothom sàpiga que esteu treballant. 
-Us deixo uns mocadors i unes cintes perquè pugueu regalar al museu el 
vostre moviment. 
-També us deixo les fotos de les boques dels instruments que ens heu 
d'ajudar a trobar. 
-Ah!, i m'oblidava del més important! Necessitareu un plànol! 
 
Esteu preparats? 
Doncs a què espereu? El sarangi i ja us estem esperant. 
Au, investigadors! Bona feina i bona sort! 
                                       

El Pont del sarangi 
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Un cop llegida la carta ja ens podem posar els carnets d’investigadors per 

acreditar-nos com a investigadors del museu. 

Haurem d’agafar les bosses amb el material que farem servir a les vitrines 6 i 7. 

Haurem d’agafar el llibre amb les imatges de les boques per poder identificar 

els instruments a les quals pertanyen. 

El plànol ens guiarà per l’espai del museu i ens servirà per poder reconduir 

l’activitat en el moment que creiem oportú de fer referència. 

 

 

5.5.2. Sarangi, on ets?. BOSC SONOR 

 

En aquest espai el nostre objectiu serà localitzar el sarangi.  

A l’escola, amb la correspondència del Pont, els nens i nenes han observat 

imatges de fragments de sarangi però no serà fins que arribin al museu que  

descobriran aquest instrument en la seva totalitat. 

Ens imaginarem que entrem a passejar en un bosc, on hem de mirar i escoltar 

molt per trobar el nostre animaló, que sabem que està amagat en un instrument 

que es diu sarangi. 

El sarangi està ubicat en una de les primeres columnes però serà interessant 

que l’educador condueixi el grup de manera que no el trobem fins que ens 

haguem passejat per tot el bosc. 

Un cop hem trobat el sarangi, l’observarem bé, fixant-nos en com es 

materialitzen les hipòtesis que nosaltres havíem fet de com era abans de 

veure’l.  Deixarem que els nens i nenes hi diguin la seva. 

 

5.5.3. Ballem? ÀMBITS DEL RENAIXEMENT I EL BARROC 

 

Aquests dos àmbits del museu es presenten com uns espais semitancats on 

ens podem ficar dins i deixar  que ens embolcallin els instruments, la música 

que hi sona i una projecció audiovisual amb obres d’art de l’època. 

Voldrem que aquests espais, els infants els captin des de l’expressió corporal, 

jugant amb el moviment d’un objecte.  
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El missatge que voldríem transmetre als infants en aquests espais és que, el 

museu ens acull, ens obre les seves portes, ens deixa observar i escoltar els 

seus instruments, doncs nosaltres li regalarem el nostre moviment. 

Dividirem els nens en dos grups, (els podem portar fets de l’escola), uns 

ballaran a la vitrina del Renaixement i els altres a la vitrina del Barroc. 

Als nens i nenes que ballin a la vitrina del Renaixement (vitrina 5-6)  els 

donarem unes cintes que volen simbolitzar el so de les diferents veus que 

sorgeix en les músiques d’aquest moment amb el naixement de la Polifonia.  

La resta del grup,  que seran els qui ballaran a les vitrines del Barroc, es 

col·locaran asseguts a terra als laterals de la vitrina, de manera que puguin 

observar tant la projecció audiovisual com el moviment dels seus companys. 

Els nens i nenes que ballin a les vitrines del Barroc (vitrina 7), tindran uns 

mocadors amb puntes. 

Són unes vitrines plenes d’estímuls visuals i sonors. Amb l’ajut d’una activitat 

de moviment, però que a la vegada és una activitat dirigida, ens pot ajudar a 

captar tots aquest estímuls plens de sensacions. Aquest activitat també ens pot 

ajudar en tenir imatges concretes d’activitats que hem realitzat al museu i poder 

posar paraules un com en parlem de nou a les aules.  

En aquesta activitat hem de tenir molt en compte les recomanacions següents:  

-Just abans d’entrar a l’espai interior de les vitrines, recordarem als nens i 

nenes que hi han d’entrar amb molt de silenci. 

-Els recordarem que uns ballaran i els altres observaran. 

-Primer farem entrar els nens i nenes que observaran, els farem seure al lloc 

indicat i després entraran ja en moviment els nens i nenes que faran ballar 

l’element. 

-Hem de tenir en compte que en cap cas es poden fer ni salts ni moviments 

forts ja que per a la bona conservació dels instruments no hi poden haver 

vibracions del terra, ni hi pot haver cap impacte amb les vitrines. 
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5.5.4. De qui són aquestes boques? ALTRES ÀMBITS DE L MUSEU 

 

A partir d’aquí comença la nostra tasca com a investigadors del museu. El 

sarangi ens ha facilitat les fotografies de les boques d’uns instruments que va 

conèixer fa molts anys i que vol saber si viuen o no en aquest museu. A partir 

d’aquí començarem un itinerari per les diferents vitrines per tal de localitzar 

aquestes boques que ens acompanyen en fotografia. 

S’han escollit instruments on la boca cridi suficientment l’atenció perquè la 

recerca no sigui complicada.  

 

Per què s’han escollit les boques dels instruments com a motiu d’observació i 

descoberta? 

-per la seva bellesa estètica. 

-per la diversitat de formes que tenen. 

-perquè ens ha permès escollir instruments de corda, de vent i de percussió. 

-perquè és un dels elements importants en l’amplificació i la projecció del so en 

totes les famílies d’instruments. 

 

Tenim el plànol del museu que ens ajudarà a establir-hi el nostre itinerari i en 

quin ordre busquem aquests instruments. 

Quan localitzem cadascun dels instruments és bo que establim amb els nostres 

alumnes una breu conversa que els permeti observar i reflexionar sobre aquell 

instrument. 

Algunes preguntes que ens poden ajudar a conduir la conversa: 

 

Trompa:  

 

-com es toca o com s’ha de tocar? 

-quan el vam escoltar ens l’imaginàvem així? 

-de què està fet? 

-s’assembla a algun instrument que coneixem? 
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Buccèn:  

 

-com es toca? 

-recordeu com sonava? 

-de què està fet? 

-per què té aquesta boca? 

 

Contrabaix:  

 

A l’espai on trobem el contrabaix l’interessant serà observar els quatre 

instruments de la família de corda fregada que trobem a les orquestres: el violí, 

la viola, el violoncel i el contrabaix i veure que de boques en tenen dues i que la 

de la fotografia podria correspondre a qualsevol d’aquests instruments. 

-aquests instruments s’assemblen?, què tenen igual i què tenen de diferent? 

-sonen igual? 

 

Guitarra:  

 

A la vitrina on s’exposa tota la col·lecció de guitarres se’ns genera un joc 

d’observació molt interessant: buscar la boca que tenim fotografiada entremig 

de tantes boques! Abans de començar la recerca de la "nostra" guitarra, és bo 

que fem observar als nens i nenes la globalitat de l'espai, que es fixin que de 

guitarres n'hi ha moltes, que  n'hi ha de mides i formes lleugerament diferents... 

A l'hora de localitzar la boca de la guitarra que busquem, podem suggerir-los 

que ho facin en petits grups. 

Serà bo informar els alumnes que la col·lecció de guitarres del museu està 

considerada de les millors del món. 

Una altra activitat obligatòria en aquest espai serà el d’escoltar les músiques de 

guitarra que sonen. Convideu els nens i nenes a asseure’s, a estirar-se, a 

tancar els ulls i que escoltin tranquil·lament uns minuts aquesta música. 
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Balalaica:  

 

-a quin instrument s'assembla? 

-el seu so i el de la guitarra són semblants? 

-quina forma té? 

-quantes cordes té? 

 

Sarinda:  

 

-com es  toca? 

-s'assembla a algun instrument dels que hem trobat? 

-ens podem fixar en les decoracions. 

-quantes boques té? 

 

Garamut:  

 

-com es  toca aquest instrument? 

-de què està fet? 

-ens l'imaginàvem tan gran? 

-què sembla? 

-a l’escola tenim algun germà petit del garamut? (caixa xinesa) 

-com és la boca? 

 

Totes aquestes indicacions són orientatives i cada educador/a 

s’entretindrà més davant d’un instrument o d’un altre segons els interessos del 

seu grup i segons com els vegi en aquell moment. 

Com hem dit ja anteriorment, l’educador pot fer una selecció 

d’aquests instruments i no observar-los tots. 
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5.5.5. Toquem? SALA D’INTERACTIUS 

Un cop fet el recorregut per la sales del museu, serà moment de tornar-nos a 

retrobar i parlar una mica dels instruments que hem localitzat. Relacionarem les 

imatges de les boques amb les fotografies dels instruments sencers, per 

assegurar-nos que hem fet bé la nostra feina. Establir aquesta relació ens 

permetrà establir correspondències entre una part del instrument i el tot i ens 

permetrà anar-nos familiaritzant amb els seus noms. Aquesta activitat la 

podrem fer també en una altra sessió a l’escola. 

Com que una de les característiques que ens haurà sortit en localitzar els 

instruments haurà estat pensar com es fan sonar i quin és el mecanisme per a 

què sonin, ens ha semblat interessant que  abans de marxar del museu hi 

poguessin veure i tocar de prop un prototipus d’instrument de corda, un de vent 

i un de percussió per tal que, d’una manera molt bàsica, puguin entendre quin 

és el mecanisme de producció del so en cadascuna d’aquestes famílies 

d’instruments. 

S'han elaborat 3 maquetes: un cordòfon, un aeròfon i un idiòfon. 

L'activitat amb les maquetes està pensada com una activitat col·lectiva on, 

entre tots muntem, desmuntem, experimentem... per escoltar les variacions que 

es van produint en el so a mesura que posem o traiem les diferents peces que 

configuren l’instrument. Serà una activitat on l'adult va conduint la conversa i la 

reflexió alhora que els nens i nenes van intervenint en la construcció. 

 

Descripció de les maquetes: 

 

Cordòfon 

Tapa harmònica de pícea amb un tir de 450 mm amb una corda de niló  de 

guitarra que es pot tensar i destensar mitjançant una clavilla de guitarra 

elèctrica. La caixa és de palissandre i té dues obertures acústiques amb tapes 

de fusta i suro per poder  obrir i tancar aquestes obertures hermèticament. 

Disposem de pont mòbil de fusta de palissandre. 

La taula harmònica es pot extreure de la caixa.  Les dues parts estan marcades 

amb unes marques blanques per tal d’encaixar correctament la maqueta. 
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Idiòfon 

Tres plaques de fusta de palissandre amb les notes Do – Mi – Sol suspeses 

mitjançant cordill sobre les caixes acústiques que es poden desplaçar per unes 

guies per poder-les treure o posar, i així poder veure la variació del so amb 

caixa harmònica o sense. 

 

Aeròfon 

Tres tubs de mànega del mateix gruix, però de diferent llargada en els quals es 

poden acoblar, per un costat, un broquet de trompeta i, per l’altre, diversos 

embuts de plàstic perquè facin la funció de campana. 

 

5.5.6. A reveure, sarangi! BOSC SONOR 

 

En sortir de la Sala d’interactius i abans de marxar del museu, és bo que 

passem un moment per davant del sarangi per explicar-li que sí, que els seus 

amics viuen al museu, que els hem pogut localitzar, que hem fet bé la nostra 

feina,  i ja podem acomiadar-nos d’ell i del seu pont. 
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6. Els instruments que coneixerem al museu 

 

Sarangi 

MDMB958 

(bosc sonor) 

 (violí) Calcuta, Índia 

1900-1950 

 

És el principal instrument d’arc (corda fregada) de 

l’Índia. El seu nom prové del sànscrit “sâranga vinâ”, 

però el seu origen és islàmic. La taula harmònica és 

plana de pergamí i té una forma irregular. Celletes i 

ornamentació d’os amb una tira de pell clavada a la 

caixa i que passa per sota del pont. Porta una 

ornamentació a base d’incrustacions d’os que fan 

sanefes i dos peixos; el pont és d’os en forma estilitzada 

d’un animal. El fons és bombat. El claviller és pla. 

Curiositat de les cordes: 

Té quatre cordes de tripa, per fer les melodies, 

subjectades per les clavilles laterals. Unes  cordes 

metàl·liques, amb funció de ressonància, que se situen 

sota les altres quatre i s’afinen amb les petites clavilles 

dels laterals del mànec. El seu nombre pot anar de 13 

fins a 35 depenent del model. Aquestes cordes que 

serveixen per a fer efecte de ressonància s’anomenen 

genèricament “cordes simpàtiques”, són molts els 

instruments que tenen aquest recurs sonor de 

ressonància per simpatia. El so del sarangi és molt dolç i 

bonic, i per la seva  rica qualitat expressiva sovint és 

comparat amb la veu humana. La seva principal funció 

musical és la d’acompanyar el cant en la música 

clàssica de l‘Índia i el Pakistan encara que 

tradicionalment no està ben considerat per les castes 

superiors, i és per aquest motiu que també es fa servir 

en conjunts de música de ball i en repertoris teatrals 

(funció menys culta i més popular). 
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Trompa 

 

(MDMB 539  

Francisco España 

Barcelona, 

Catalunya 

1825-1850 

(vitrina 9) 

La trompa és un instrument aeròfon, de vent metall, el 

so es genera a partir de la vibració dels llavis que recull 

el broquet o embocadura. Si observem la forma, veurem 

que té el tub enrotllat sobre si mateix, i a diferència de 

les trompes actuals, aquesta no té pistons ni vàlvules 

per fer les notes, en diem trompa natural. Antigament 

aquests instruments s’utilitzaven per a fer senyals com 

la trompa de caça.. La decoració de la trompa, les 

floretes de l'interior del pavelló, és un fet habitual a 

l`època i pròpia dels gustos europeus. Es valorava molt 

l'estètica dels instruments, fins i tot  per damunt dels 

resultats sonors. La curiositat d'aquesta trompa és 

potser el seu nom, feta per un senyor que es deia 

España,  i alhora de fer la cartel·la ens varem trobar amb 

els tres noms España, Barcelona, Catalunya.   Molt 

bonica i refinada però està feta d'un material humil, de 

llautó. 

 

Contrabaix 

 

 

(vitrina 9) 

Josephus 

Baldantonus 

Ancona, Itàlia 1839 

El contrabaix és un instrument de corda fregada. És el 

més greu d'aquesta família. Té elements que el fan 

semblant a la viola, el violoncel i el violí, però també ha 

heretat característiques que són més pròpies de la viola 

d’arc és per això que la forma del seu cos és una mica 

diferent dels altres tres (violoncel, viola i violí). 

 Per les seves dimensions (prop d’1,85 m) es toca dret o 

assegut en un tamboret alt. Es fa sonar amb l'arc, 

encara que les cordes també poden ser –i, de fet, és 

habitual que ho siguin– polsades en pizzicato. La taula 

harmònica és en forma de vuit i la seva superfície és 

bombada. El fons és pla. El claviller, corb. L’obertura 

acústica, en forma de ff. Es fa sonar amb l'arc, encara 

que les cordes també poden ser –i, de fet, és habitual 

que ho siguin– polsades en pizzicato. Té quatre cordes 
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melòdiques. Aquest contrabaix prové de la família de la 

viola i de la gamba 

 

Buccèn 

MDMB 58  

Francisco España 

Barcelona,Catalunya 

1830-1860 

(vitrina 11) 

(Trombó) 

 

El buccèn és un instrument de vent metall semblant a un 

trombó. El so és generat amb la vibració dels llavis 

recollida per una embocadura metàl·lica. Té un tub 

acústic cilíndric que pot variar de longitud amb un 

sistema de vares corredisses. Està fet de llautó. El 

pavelló té forma de cap d’animal fantàstic, que de fet és 

el que li dóna la popularitat. És pintat de verd, or i 

vermell. El reforç del colze de vares té forma de cresta. 

Molt utilitzat per funcions militars al s. XVIII i principis del 

XIX. Els que tenim al museu estan fets a Catalunya  (a 

Igualada, concretament). El nom deriva del  nom 

medieval Buccin que al seu torn prové de la “bucina” 

romana. 

 

 

 

*Guitarra 

MDMB 624  

(vitrina 12 n. 20) 

José Recio 

Cadis, Andalusia 

1858 

La guitarra és un instrument de corda. La taula 

harmònica és en forma de vuit i té un mànec, damunt el 

qual hi ha el diapasó, dividit en divuit compartiments o 

trasts. La superfície de la taula és plana. El fons i el 

claviller és pla. L’obertura acústica és en forma circular.  

La taula està feta de pícea; riscles i fons de diverses 

peces de caoba, mànec i cap de cedre; pala de caoba; 

pont de guaiac o palo santo; diapasó de caoba 

sobreposada a la taula; clavilles de banús. 

Té decoracions fetes de marqueteria amb rombes de 

llimoner incrustats en pasta de laca negre i algunes 

peces incrustades de nacre. 

Té sis cordes melòdiques. 
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Balalaica 

(vitrina 13) 

Rússia 1900-1950 

 

 

 

 

 

Si ens acostem al forat de la caixa i mirem a l’interior..., 

hi  podrem llegir l’etiqueta en què el mateix constructor 

va escriure el seu nom. És andalús, com els famosos 

mestres guitarrers o “guitarreros”, així s’anomenen els 

luthiers constructors de guitarres, encara que en la 

col·lecció hi trobem també guitarres  molt valuoses fetes 

a Catalunya, com ho són les que  pertanyien al gran 

guitarrista català Miquel Llobet. Després de la seva mort, 

la família va donar al Museu de la Música la 

valuosíssima col·lecció de guitarres, una de les quals és 

aquesta feta per José Recio.  

Sabíeu que la col·lecció de guitarres del museu està 

considerada de les millors del món? 

 

La balalaica és un instrument de corda de la família del 

llaüt. Té una taula harmònica triangular. La superfície és 

plana i el fons bombat. El claviller és pla. Està fet de 

fusta de pícea. L’obertura acústica és quadrada i porta 

una decoració representant una casa. 

Té quatre cordes melòdiques. Les cordes  de les 

antigues eren de tripa i actualment són metàl·liques. De 

trasts, en té setze de fixos. El mànec té la curiositat de 

ser molt llarg i prim. Actualment en podem trobar de sis 

mides diferents que corresponen a diferents registres de 

veus. La més popular i coneguda correspondria a la veu 

de soprano. 

La balalaica era un instrument nacional de l’antiga

 URSS. Actualment s’utilitza per a acompanyar 

cants i balls regionals. És una variació del llaüt 

 

 

Sarinda MDMB1376  

Afganistan  

 

La taula harmònica és plana de pergamí i té una forma 

irregular. Porta incrustacions d’ós, nacre i banús; 
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Segle XX 

(vitrina 15) 

(violí) 

 

clavilles esculpides; pont de banya. Té dos forats a la 

part superior de la caixa, fora de la taula de ressonància. 

El fons és bombat. El claviller és corb. Té cordes 

melòdiques i el nombre de cordes simpàtiques és 

variable. 

Té una corda melòdica i 23 cordes de ressonància. Es 

tracta d’una variant del sarangi. Acostumen a portar 

picarols penjats en l’arquet per a accentuar els temps 

forts. S ‘utilitza  exclusivament per a música popular  de 

Bengala, el Pakistan i l’Afganistan. 

 

Garamut 

 

MDMB1368  

Nova Guinea, 

Melanèsia 

1900-1950  

 

El garamut és un instrument idiòfon. Es tracta d’un 

tambor de fusta fet amb un tronc i amb una gran 

fenedura al mig. Porta unes talles geomètriques pels 

costats. Aquest tipus d’instrument es troba a llarg de la 

costa nord de Papua Nova Guinea, fins a les illes de 

Melanèsia a l’oest i al centre de Polinèsia. 

Els garamuts s’utilitzen per a comunicar-se d'un poblat a 

l'altre.   Aquests instruments els utilitzen per comunicar-

se d’un poblat a l’altre, el llenguatge dels tambors, com 

nosaltres abans utilitzàvem les campanes, a la Gomera, 

el silbo, etc. 

Es pot percudir directament amb les mans encara que hi 

ha variants que es percudeixen amb grans pals. 
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7. A l’escola després de la visita 

 

De nou ens arriba una carta del sarangi fent referència a la tasca 

d’investigadors que han realitzat els nens i nenes al museu i agraint-los les 

descobertes que han dut a terme. La proposta és de fer una carta 

personalitzada a cada grup on reculli les anècdotes que han tingut lloc durant la 

visita. És per això que es demana al professorat que  redacti aquesta carta 

perquè sigui un recull més fidel de la visita.   

Després de la visita al museu, cal que, un cop a l’escola, realitzem un seguit 

d’activitats de recollida de la visita.* 

 

*Cada mestre realitzarà aquesta recollida segons el seu criteri depenent del 

grup, de l’edat dels nens i nenes... A continuació es fan unes propostes de 

recollida que cada mestre adaptarà a la seva manera. 

 

-Recollida referent a l’experiència, les vivències, les sensacions, les emocions 

que els ha despertat la visita al museu. 

-Recollida d’aspectes musicals relacionats amb la visita: 

 

• Els instruments que hem vist. 

• Relacionar les imatges de les boques amb els instruments sencers, 

recordar els noms dels instruments.  

• És un instrument que té cordes? És un instrument que necessita l’aire 

per sonar? És un instrument de percussió? 

• Parlar de les maquetes que han manipulat al museu. 

 

-Donar-los el programa de la visita (plànol guia) de l’activitat perquè el portin a 

casa. 

-Elaborar alguna mena de documentació gràfica de l’activitat per a poder-la 

compartir amb la resta de l’escola i amb la família. 
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Si tenim ganes de seguir investigant i volem que l’activitat Descobrim el Museu 

de la Música vagi  més enllà i pugui esdevenir  tot un projecte de classe, donem 

algunes pistes que ens poden ajudar a conduir el treball tot i que seran els 

interessos de cada grup els que ens faran seguir per un camí o per un altre. 

  

Aspectes MUSICALS sobre els que podríem aprofundir: 

 

-els instruments que tenim a l’escola tenen boca? 

-tots els instruments tenen boca? 

-per què els serveix la boca? 

-aprofundim en la classificació dels instruments: corda-vent-percussió. 

-podem construir altres instruments de corda, de vent i de percussió, 

reflexionant sobre el que hem après al museu respecte a la producció del so en 

cada família d’instruments. 

-creem músiques inspirant-nos en aquests instruments. 

-demanem als pares que ens ajudin a buscar músiques dels instruments que 

hem trobat al museu? 

 

Aspectes NO MUSICALS que es podrien generar després de l’activitat: 

-investiguem les formes dels instruments que hem descobert al museu? 

Busquem coses al nostre entorn, a la natura amb formes similars 

-i la forma de les boques? Ens surten cercles, quadrats, formes ondulades... 

-i si a la balalaica hi dibuixéssim una altra boca?, ens la inventem?, i en un 

violí?, com seria una guitarra amb una boca en forma d’estrella? 

-investiguem els forats? Darrere de les forat s’obre un espai. Com deuen ser 

aquests espais? Quines formes tenen els forats, ho investiguem? 

-inventem endevinalles amb aquests instruments? 
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8. La implicació de les famílies en aquesta activit at. 

 

Creiem que és en una relació molt estreta entre la família i l’escola quan es 

poden donar les condicions idònies perquè els infants puguin créixer i 

desenvolupar-se d’una forma intensa i global. 

És per aquest motiu que en plantejar aquesta activitat sempre hem volgut tenir 

molt present quina podria ser la implicació de les famílies en el projecte.  

 

Considerem que els pares i mares podrien tenir dos graus diferents 

d’implicació: 

 

-una implicació de col·laboració : col·laborar en la recerca d’informació, rebre 

notícies del que estem investigant, rebre el llibre viatger amb tota la 

documentació que tenim sobre l’activitat... 

 

-una implicació de participació: en aquest cas, se seguiria demanant a les 

famílies tota la col·laboració que acabem de descriure, però a més a més se’ls 

animaria que, després de la visita dels seus fills al museu amb l’escola, ells de 

forma individual o organitzats amb la resta de pares, repetissin la visita. La idea 

seria que tornessin al museu amb els seus fills i que aquests poguessin 

reproduir el que hi han viscut als seus pares. Segur que serien uns bons guies! 

 

En el cas que s’opti per aquesta opció pensem que seria molt recomanable que 

els mestres convidessin les famílies a venir el dia de la sessió de formació de 

mestres, per tal que  puguin conèixer molt bé l’activitat. 
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9. Bibliografia i llocs web 

Per a ampliar coneixements sobre els instruments: 

 

Atlas de los instrumentos musicales. Alianza editorial 

MAIDEU, Joaquim 

Instruments musicals 

Vic: Editorial Eumo, 1995 

 

Museu de la Música 

1/Catàleg d’instruments 

Ajuntament de Barcelona 

 

SARANGI 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sarangi  

http://www.youtube.com/watch?v=i97OcQhbrno 

 

http://www.youtube.com/watch?v=S8LuKYqNUjM 

 

Discos: 

http://www.indiaclub.com/shop/SearchResults.asp?ProdStock=22116 

 

TROMPA: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Trompa_(instrument) Trompa natural 

Discos: 

http://www.amazon.com/Joseph-Haydn-Trumpet-Concerto-

Christopher/dp/B000006MB8/ref=sr_1_39?ie=UTF8&s=music&qid=123264242

8&sr=1-39 

 

http://www.amazon.com/Mozart-Wind-Concertos-Horn-

3/dp/B000PD3LBW/ref=pd_bxgy_m_text_c 
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CONTRABAIX 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Contrabaix  

 

http://www.youtube.com/watch?v=vYIpC27v22o 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eqRK54JxNNo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uWN-Znom28s 

Discos: 

http://www.classicsonline.com/catalogue/product.aspx?pid=257563 

 

http://www.classicsonline.com/catalogue/product.aspx?pid=545122 

 

http://www.amazon.com/Virtuoso-Double-Bass-

Concertos/dp/B000001SX9/ref=pd_bbs_sr_2?ie=UTF8&s=music&qid=1232641

708&sr=8-2 

 

BUCCÈN 

http://www.youtube.com/watch?v=fTLfgmfKDr8 

 

GUITARRA 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Guitarra  

Discos: 

http://www.amazon.com/Llobet-T%C3%A0rrega-Arcas-Aguado-

Antonio/dp/B000YXDTNI/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=dmusic&qid=1232642630&sr

=8-4 

 

http://www.diverdi.com/tienda/detalle.aspx?id=10164 

 

http://www.amazon.com/gp/product/B0000245ZP/ref=s9_k2a_c1_i2?pf_rd_m=

ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-

1&pf_rd_r=0E3X5SN76TYZNVR40V60&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463383351&pf_

rd_i=507846 
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http://www.amazon.com/Boccherini-Quintetos-Con-

Guitarra/dp/B0000521X3/ref=sr_1_37?ie=UTF8&s=music&qid=1232642862&sr

=8-37 

 

http://www.amazon.com/Sor-Ariette-Italiane-

Seguidillas/dp/B000XTA7YW/ref=sr_1_14?ie=UTF8&s=dmusic&qid=12326428

93&sr=8-14 

 

BALALAICA 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Balalaica 

 

http://www.metacafe.com/watch/yt-Hh9-

D6W3Sy4/russian_balalaika_duo_alex_siniavski_mikhail_smirnov/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HU7oqkJeItQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wWvMuZLQZN0 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jg5kpVTpl5Y 

 

Discos i grups: 

http://www.answers.com/topic/russian-melodies-classical-album-2 

 

http://www.triovoronezh.com/ 

 

SARINDA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sarinda 

http://www.youtube.com/watch?v=YybtIPtG3j8 

 

Discos: 

http://www.indiaclub.com/shop/SearchResults.asp?ProdStock=22116 
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GARAMUT 

http://www.musicaparaver.org/instru.asp?id_org1=0&id_geo1=0&o1=0&o2=0&o

3=0&g1=0&g2=0&g3=0&atal=2&id_instr=115&orri=8&nondik=&zeinstr=154&gu

ztira=160&hizk=2  

http://www.youtube.com/watch?v=xWcqyJ2Ix5Q 

 

Discos: 

http://www.amazon.com/Songs-Dances-Papua-New-

Guinea/dp/B00005JGAP/ref=sr_1_16?ie=UTF8&s=music&qid=1232642242&sr

=1-16 
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