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1
El març de 2007 el Museu de 
la Música, 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.

Després d’anys de trajectòria i 
de canvis d’ubicació, el principal 

introducció general a les activitats 
educatives del Museu de la Música

objectiu del Museu en l’àmbit 
educatiu continua sent integrar-
se en el currículum escolar com 
a eina per a la tasca docent 
a les aules de música i com a 
divulgador del fet musical per 
als infants i joves.

El Museu convida el visitant 
a aproximar-se al món de la 
música d’una manera directa 
i vivencial, i a descobrir la 
seva evolució a partir dels 
instruments com a testimonis i 
protagonistes de la història.

•	 Descobrir i entendre la 
finalitat d’un museu, la funció 
de conservar, fer recerca i 
donar a conèixer allò que té 
un valor per a tots que volem 
que perduri.

•	 Valorar el patrimoni i 
descobrir els instruments 

L’exposició permanent acull 
prop de cinc-cents instruments 
de diferents èpoques i cultures 
-d’un fons de quasi 2.000- i 
està considerada única en la 
Península Ibèrica. Les seves 
col·leccions es mostren a través 
de diferents àmbits temàtics i 
amb el suport d’audiovisuals 
que combinen música, imatge i 
text.

Així doncs, el patrimoni i el 
seu tractament museogràfic, 
són els punts de partida de les 
nostres activitats, destinades 
als alumnes de tots els nivells 
educatius, des de l’educació 
infantil fins als estudis 
universitaris.

musicals com a complement 
als continguts apresos a 
l’aula.

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

•	 Familiaritzar-se amb les 
diferents maneres de 

1.1. indicacions generals

1.2. Objectius de les activitats

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

•	 Descobrir  instruments 
d’altres cultures i relacionar-
los amb els que ja coneixen.

Enllaç a la programació d’activitats educatives
del Museu de la Música.
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El Museu de la Música de 
Barcelona compta, des de la 
temporada 2013/14, amb un 
gamelan provinent de l’illa de 
Bali. Actualment, és l’única 
entitat pública de Catalunya 
que té un gamelan obert a la 
participació del públic. 

2
Bali és una minúscula 

illa de l’arxipèlag 

d’Indonèsia, amb una 

extensió aproximada 

com la de la província 

de Girona.

El gamelan del Museu

2.1  Presentació

La voluntat del Museu és oferir 
possibilitats d’accés a aquest 
fascinant conjunt instrumental 
mitjançant l’oferta d’activitats 
dissenyades per a diferents 
sectors de la societat.

El gamelan és un conjunt 
instrumental autòcton 
d’Indonèsia, constituït en 
gran part per instruments de 
percussió melòdica. Aquests 
instruments estan formats a 
partir d’una successió afinada 
de làmines i gongs de bronze. 

http://citymocha.com/2013/01/bali-map-asia/

Guia didàctica Voleu tocar el gamelan? 4



2. El gamelan del Museu

Els conjunts gamelan més 
extensos, com el gamelan gong 
kebyar del Museu, compten 
amb grans gongs verticals, 
instruments de petits gongs 
suspesos horitzontalment, 
metal·lòfons de làmines, 
tambors kendang, platerets 
cengceng, flautes suling i un 
cordòfon de la tipologia del 
violí, anomenat rebab. Tot 
i estar format per diversos 
instruments, el conjunt 
gamelan és concebut com 
un únic instrument, tant a 
l’hora de crear-lo com a l’hora 
de tocar-lo. Els instruments de 
metall estan afinats entre ells 
des del moment de la forja i 
es comporten com una unitat 
inseparable. Degut a la manca 
d’un to de referència estàndard 
en el sistema tonal balinès, 
és impossible un intercanvi 
d’instruments entre dues 
orquestres gamelan, tot i tractar-
se del mateix tipus de conjunt.

Tant la diversitat d’orquestres 
gamelan existents, com el 
repertori de música que s’hi 
interpreta, conformen una de 
les tradicions més sofisticades 
i influents de la música oriental. 
La música gamelan no pot ser 
considerada simplement com 
una expressió d’abast local 
o folklòric, sinó que es tracta 
d’una de les grans tradicions 
de la música clàssica asiàtica. 

 Representació 

de danses amb 

acompanyament 

gamelan al Festival 

de les Arts de Bali.

Amb aquestes activitats, el 
Museu posa a l’abast del 
públic un recurs instrumental 
únic i transcendeix la seva 
missió expositiva, afegint 
una nova dimensió a les 
experiències educatives que s’hi 
poden viure. Els visitants tenen 
l’oportunitat de convertir-se 
en subjectes actius i tenir una 
vivència del fet musical amb 
prou potencial per arribar a ser 
transformadora a nivell personal. 
La música gamelan ens convida 
-i alhora ens repta- a canviar 
els esquemes mentals als que 
estem acostumats, tant a l’hora 
de tocar música com a l’hora de 
pensar i entendre la música.
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Els primers documents que 
parlen del gamelan daten del 
segle VII dC i fan referència als 
seus orígens mitològics. Mentre 
que a Java es creu que el primer 
gamelan va baixar del Cel com 
un regal dels Déus, a l’illa de 
Bali la mitologia explica que el 
primer gamelan va emergir del 
fons del mar. En aquella època, 
els gamelans eren propietat 
de monarques, aristòcrates o 
comerciants adinerats. Eren 
aquestes mateixes persones 
les que sovint pagaven el cost 
de manufacturació d’altres 
conjunts gamelan destinats 
als temples. Així mostraven la 
seva generositat amb el poble 
i, alhora, complien amb part 
dels seus deures religiosos. 
Actualment, la majoria 
de conjunts gamelan es 
construeixen per encàrrec, 
generalment d’un col·lectiu 
que en serà el propietari i en 
farà el manteniment. 

Els conjunts gamelan són 
manufacturats per tallers 
especialitzats, coordinats per 
un mestre artesà que dota 
cada conjunt d’una afinació 
amb un caràcter propi, segons 
els seus gustos, o els del client 
que l’encarrega. 

2.2  Entenent el gamelan

Ofrena religiosa abans 

de començar una 

actuació.

Aquests artesans han après 
la tècnica de la foneria, la 
metal·lúrgia i l’afinació musical 
al llarg de generacions, i són 
reverenciats com els dipositaris 
de les arts secretes que 
aconsegueixen “fer cantar el 
metall”. Quan els clients reben 
el nou gamelan es duu a terme 
una cerimònia especial durant 
la qual se l’hi atorga un nom 
sagrat, generalment en llengua 
sànscrita. És una creença 
establerta que el gamelan és 
habitat per un esperit i que, 
per tant, és un ésser viu que 
s’ha de respectar, honorar i 
fins i tot, alimentar. 

Es poden trobar moltes 
reminiscències animistes 
integrades dins la religió 
pròpia de l’illa, anomenada 
Agama Hindu Dharma, o 
hinduisme balinès. És un tipus 
d’hinduisme únic al món, que 
ha anat evolucionant al llarg 
del temps i diferenciant-se 
notablement de l’hinduisme 
ortodox. Podem parlar, doncs, 
d’un hinduisme sincrètic. Els 
propietaris del gamelan o els 
músics que l’utilitzen, realitzen  
cerimònies periòdicament per 
acontentar l’esperit del gamelan 
abans de qualsevol actuació. 

2. El gamelan del Museu
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2. El gamelan del Museu

Se li presenta una ofrena per 
demanar-li que no deixi que 
els músics s’equivoquin en la 
interpretació de la música i que 
els afavoreixi l’energia espiritual 
necessària, taksu, per a una 
bona execució i inspiració 
musical.

Tradicionalment, la música 
gamelan sempre ha estat 
una música funcional, amb 
uns usos molt concrets. 
Acompanyava esdeveniments 
importants de la comunitat, 
com rituals o festivals religiosos, 
o bé sonava durant les 
compareixences i audiències 
dels monarques. Encara avui 
dia s’utilitza la música gamelan 
per acompanyar les cerimònies 
associades als esdeveniments 
més importants a la vida dels 
balinesos: el naixement, la 
iniciació a l’edat adulta, el 
casament i la cremació. Així 
doncs, la música gamelan ha 
perdurat en el temps fins als 
nostres dies i es manté com 
una tradició molt viva. Al llarg 
dels segles s’hi han anat sumant 
altres usos i s’han anat creant 
nous tipus de conjunts gamelan 
d’acord a les necessitats. 
Podem trobar música gamelan 

en manifestacions 
d’altres arts, com ara 
la poesia clàssica, 
la dansa, el teatre o 
el teatre d’ombres de 
titelles, anomenat wayang 
kulit. Aquest darrer tipus 
de representacions, més 
que tractar-se d’un simple 
entreteniment, es consideren 
un art sagrat, al qual els 
balinesos atorguen qualitats 
màgiques i d’exorcisme. No és 
estrany doncs que aquestes 
representacions comptin amb 
un tipus de gamelan especial, el 
gamelan gender wayang, amb 
uns instruments i repertoris 
propis. 

La característica més 
important dels instruments 
del gamelan balinès és 
l’afinació per parelles, que 
respon als principis metafísics 
de l’hinduisme balinès. Aquest 
mètode d’afinació és exclusiu 
de l’illa de Bali i no és present 
en els conjunts gamelan d’altres 
illes, com Java o Sumatra. La 
cosmogonia balinesa és la 
consideració prevalent a l’hora 
de dissenyar els instruments. 
Així doncs, els instruments 
es converteixen en símbols 
per expressar conceptes 
místics, com la dualitat de 

tot allò contingut en l’univers. 
Aquest és un principi comú a 
totes les filosofies asiàtiques, 
com el ying-yang taoista, que 
té la seva arrel en la mística 
hindú. Trobem els diversos 
tipus de metal·lòfons, així 
com els tambors kendang i 
els gong agung, aplegats en 
grups de 2. Els instruments 
aparellats simbolitzen el principi 
universal d’allò masculí i d’allò 
femení. Per tant, ens trobem 
davant d’instruments mascle 
i d’instruments femella, com 
si es tractés d’éssers vius. 
A nivell acústic, aquesta 
simbologia mística es tradueix 
terrenalment en una lleugera 
discrepància en l’afinació. 
Si comparem el so de les 
làmines d’ambdós membres 
d’una parella d’instruments, els 
percebrem com lleugerament 
desafinats entre ells, segons 

la música 
gamelan ha 

perdurat en el temps 
fins als nostres dies i 

es manté com
una tradició molt 

viva
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2. El gamelan del Museu

2.3  El gamelan del Museu de la Música

La paraula gamelan es pot 
traduir com a “grup” o “conjunt” 
musical. Podem trobar conjunts 
gamelan principalment a les 
illes de Java i Bali. Existeixen 
molts tipus diferents de conjunts 
gamelan, cadascun pensat 
per ser tocat en ocasions 
determinades, sagrades o 
festives. El conjunt del Museu 
de la Música és un gamelan 
gong kebyar, un tipus de 
gamelan ideat a principis 
del segle XX a Bali, que s’ha 
acabat convertint en el tipus 
de gamelan estàndard de 
l’illa. La paraula gong, més 
enllà de designar els grans 
instruments suspesos amb 
els que es puntua la música, 
designa genèricament qualsevol 
instrument de percussió. La 
paraula kebyar significa “florir” o 

Peces de bronze 

acabades de 

forjar i pulir que 

fromaran part dels 

instruments d’un 

conjunt gamelan.

“esclatar” i també s’utilitza com 
a substantiu per designar l’estil 
musical sorgit a Bali a principis 
del segle XX, molt dinàmic i 
viu. Aquest estil es contraposa 
a l’estil tradicional, emprat per 
acompanyar les cerimònies i 

els rituals sagrats, molt més 
tranquil i monòton. Per tant, 
l’apel·latiu gamelan gong kebyar 
es pot traduir gairebé literalment 
com “grup de percussió d’estil 
modern”.

el nostre criteri occidental 
d’afinació. Lluny de ser un error 
de fabricació i de resultar-ne 
un efecte dissonant, aquesta 
divergència en l’afinació 
enriqueix el so resultant dels 
dos instruments aparellats 
quan sonen alhora. Han estat 
concebuts per tocar música 
plegats, per simbolitzar 
l’harmonia i l’equilibri -el 
dharma- entre aquestes forces 

oposades de la naturalesa. 
Els símbols i el món espiritual, 
niskala, es manifesten 
acústicament al món físic, 
sekala. Apareix llavors un 
fenomen acústic anomenat 
batement, que atorga una 
qualitat espiritual inigualable 
a la música interpretada amb 
el gamelan. Aquest batement, 
ombak, és percebut per l’oïda 
com una ondulació, una sèrie de 

canvis ràpids en el volum de la 
nota resultant. Aquest fenomen 
es coneix musicalment com a 
tremolo. Alhora, el so resultant 
és més ric en harmònics. 
El repte dels constructors i 
afinadors és mantenir aquest 
ombak estable entre tots els 
instruments que conformen el 
conjunt.
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L’escala musical emprada 
per cada tipus de gamelan 
en defineix el caràcter i ens 
condiciona el repertori que s’hi 
pot arribar a tocar. La teoria 
musical balinesa disposa de 
dos sistemes tonals diferents, 
altre cop degut a qüestions 
místiques i religioses. Cada 
una de les notes musicals 
està vinculada a una deïtat 
del panteó, un color, un 
punt cardinal, etc. Aquest 
sistema s’expressa en el 
Lotus de les Divinitats: 

Mandala que 

representa el Lotus 

de les Divinitats i les 

seves associacions 

místiques.

Resumidament podem dir que el 
sistema tonal anomenat slendro 
compta amb 5 tons -és una 
escala pentatònica-. Els 
intervals entre nota i nota són 
força regulars però no iguals. 
El sistema tonal anomenat 
pelog consta de 7 tons -és 
una escala heptatònica-, 
els quals reben per nom les 
onomatopeies ding, dong, deng, 
deung, dung, dang, daing. Tot i 
comptar amb 7 tons, rarament 
es troben tots en un gamelan. 
La majoria de gamelans afinats 
amb el sistema pelog utilitzen 

modes de només 5 tons. 
Existeixen 8 modes pelog 
diferents. Els gamelan gong 
kebyar, com el del Museu, 
estan afinats segons el primer 
mode, anomenat pelog selisir 
i utilitza els tons 1-2-3-x-5-
6-x, elidint els tons 4 i 7 (deung, 
daing). En una aproximació 
inexacta a la notació occidental, 

2. El gamelan del Museu

el mode pelog selisir s’acostaria 
a les notes Re-Re#-Fa-La-La#. 
Per tant, els intervals entre una 
nota i la següent poden ser molt 
llargs, de l’ordre de gairebé 4 
semitons occidentals.
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 1. Gong Agung (wadon) 80 cm diàmetre afinat en deng (octava 2)*
 2. Gong Agung (lanang) 80 cm diàmetre afinat en deng (octava 2)
 3. Kempur 55 cm diàmetre afinat en dang (octava 2)
 4. Bende  44 cm diàmetre afinat en deng (octava 3)
 5. Klentong  25 cm diàmetre afinat en dung (octava 4)
 6. Kempli 30 cm diàmetre afinat en dong (octava 4)
 7. Tawa-Tawa 33 cm diàmetre afinació indeterminada
 8. Cengceng Kicik 11,5 cm diàmetre afinació indeterminada
 9. Cengceng Kopyak 6 parells de címbals afinació indeterminada
 10. Trompong 10 gongs horitzontals (octava 3+4)
 11. Reyong 12 gongs horitzontals (octava 4+5+6)
 12. Kendang Kebyar 2 tambors de doble membrana 67 cm llargària
 13. Kendang Legong 2 tambors de doble membrana 57 cm llargària
 14. Jegogan 2 metal·lòfons de 5 làmines (octava 3)
 15. Calung 2 metal·lòfons de 5 làmines (octava 4)
 16. Ugal 1 metal·lòfon de 10 làmines (octava 3+4)
 17. Penyacah 2 metal·lòfons de 7 làmines (octava 4)
 18. Gender Rambat 2 metal·lòfons de 14 làmines (octava 3+4+5)
 19. Pemade 4 metal·lòfons de 10 làmines (octava 4+5)
 20. Kantilan 4 metal·lòfons de 10 làmines (octava 5+6)
 21. Suling 4 flautes (2 octava 5, 2 octava 6)
  Kendang Barong tambor de doble membrana 62 cm llargària
  Rebab cordòfon de 2 cordes de metall

2. El gamelan del Museu

Decoració frontal 

del reyong en 

fusta talladaEl gamelan gong kebyar del Museu va ser forjat al taller del mestre 
I Wayan Sukarta l’any 1996 a la població de Blahbatuh, Bali, i es va 
adquirir a la Panca Datu Foundation, una ONG balinesa que promou 
la preservació de la cultura tradicional balinesa i la seva transmissió 
a les noves generacions en entorns educativament precaris. Consta 
de 43 instruments, tot i que permet una participació màxima de 40 
músics. La relació d’instruments inclou:

*número d’octava segons la notació musical que estableix l’inici de la 
primera octava a C -1 (8,2Hz). Ambdós Gong Agung es troben entre 

68-70Hz, afinats doncs prop de C2 (65,4Hz).
Vegeu el Rebab i el Kedang Barong a la pàgina 12.
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2. El gamelan del Museu

Gongs

Metal·lòfons de làmines

Kendangs

Reyong i Trompong

Metal·lòfons de làmines

Cengceng Kicik

Sulings

Rebab
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El Museu de la Música de 
Barcelona conserva en el seu 
fons una important col·lecció 
d’instruments de les principals 
cultures musicals del món. A 
la sala d’exposicions es pot 
observar un extensíssim ventall 
d’instruments que il·lustra un 
paisatge musical ric i divers, 
lligat a les activitats espirituals i 
lúdiques de les cultures.

Els recursos tècnics que la 
humanitat ha descobert per 
produir sons, es repeteixen en 
cada comunitat amb formes 
i materials diversos i donen a 
cada música la seva especial 
personalitat. Podem entendre 
fàcilment que el fet de tensar 
una membrana no és patrimoni 
d’una cultura determinada, ja 
que arreu del món hi trobem 
tambors. La particularitat de 
les formes, els materials i les 
tècniques de construcció, 
aporten al paisatge musical del 
nostre planeta el segell sonor 
específic de cada cultura. 

2.4  El gamelan i les col·leccions del Museu

El visitant del Museu pot arribar 
a comparar instruments com 
una tabla índia, una darbocka 
del Marroc o un o-tsuzumi del 
Japó. Tots construïts a partir 
d’una membrana però amb 
uns resultats estètics i sonors 
totalment diferents. També al 
costat d’un sitar de la Índia 
hi podem trobar un ud àrab o 
un san hsien xinès. Les seves 
cordes són els generadors 
de so, però els seus dissenys 
són totalment particulars i 
ens fan veure la diferència 
cultural existent, sota un mateix 
concepte tècnic de producció 
sonora. 

La visita al Museu és un viatge 
pel temps i l’espai sonor a 
través de la contemplació 
dels instruments originals 
de cada moment i indret. La 
música ens acompanya en 
aquest recorregut, mitjançant 
enregistraments, però sovint 

també amb el so directe dels 
instruments exposats. La 
conservació i la restauració 
dels instruments del Museu 
permeten que, d’una 
manera periòdica, intèrprets 
professionals utilitzin 
una selecció d’aquests 
instruments que durant molt de 
temps han estat en silenci. 

El gamelan del Museu és una 
nova opció que es posa a 
l’abast dels nostres visitants 
per gaudir i créixer amb la 
música. Les característiques 
tan particulars del conjunt 
instrumental el fan idoni per a 
la descoberta d’un món sonor 
complex a partir d’un senzill 
treball d’interpretació en equip. 
Tocar un instrument significa 
anys d’estudi i dedicació. Però, 
un treball coordinat i precís 
amb determinats instruments 
pot significar una experiència 
musical satisfactòria, 
amb un mínim de temps i 
coneixements.

2. El gamelan del Museu
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3L’activitat
“Voleu tocar el gamelan?”

Amb el gamelan, el Museu ha 
pogut crear un context idoni 
perquè petits i grans puguin 
venir a descobrir, aprendre, 
crear i interpretar música en 
grup. La música gamelan no 
es pot interpretar en solitari. 
Aquells amb poca experiència 
musical prèvia, trobaran que 
amb el gamelan se’ls presenta 
l’oportunitat de descobrir la 
seva pròpia musicalitat, potser 
no desenvolupada prèviament. 

3.1  Presentació de l’activitat

Els nombrosos instruments 
del gamelan ofereixen 
diferents graus de complexitat 
tècnica i musical. Això permet 
que a l’intèrpret experimentat 
se li pugui oferir un repte, alhora 
que l’intèrpret novell també es 
pugui sentir útil dins el conjunt. 
Cada músic s’encarrega d’una 
petita part de la totalitat de 
la música. Fins que tots els 
intèrprets no posen en comú les 
seves respectives aportacions, 
la música no pren un sentit. 
Amb el gamelan s’exemplifica 
perfectament que el resultat 
total és superior a la suma de 
les parts. Tots els intèrprets són 
igualment essencials i igualment 
valorats, independentment 

de l’instrument que toquin 
i del nivell de dificultat que 
assumeixin. Sense alguna de 
les parts, tot el castell de cartes 
s’ensorra. Per tant, tothom 
pot trobar el seu lloc dins el 
grup i, alhora, ha d’assegurar 
ser un engranatge funcional 
per tal que el grup pugui 
sonar correctament. Aquest 
aspecte social del gamelan 
és extraordinàriament potent 
i atractiu per a qualsevol 
institució o grup de persones 
que vulgui fomentar un sentit 
de comunitat i una interacció 
positiva entre els membres.

Participants 

durant l’activitat 

“Voleu Tocar el 

Gamelan?”
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L’estructura enginyosa de la 
instrumentació i la singular 
bellesa dels sons contribueixen 
a fer del gamelan un ambient 
ideal i fèrtil per a l’exploració 
creativa. La inexperiència de 
l’estudiant forà es converteix 
així en un avantatge, ja 
que permet una iniciació 
lliure dels prejudicis culturals 
amb els que els aprenents 
s’acosten als instruments 
clàssics occidentals. Aquestes 
expectatives, tant musicals 
com personals, es deixen de 
banda en el procés d’entrar en 
un entorn completament nou, 
visual i sonor, que per la seva 
naturalesa -la decoració, les 
formes dels instruments, les 
posicions dels músics a terra 
juntament amb els instruments-, 

3. L’activitat “Voleu tocar el gamelan?”

Participants durant 

l’activitat “Voleu Tocar el 

Gamelan?”

comença immediatament 
a ensenyar-nos aspectes 
sobre la cultura d’origen. 
Es pot començar a copsar 
així la increïble riquesa de la 
música balinesa i de les arts 
associades: la dansa, la poesia, 
el teatre i el teatre d’ombres de 
titelles. Els participants reben 
una experiència directa de 
les formes d’art d’una altra 
cultura, i de la corresponent 
visió del món continguda en 
ella. Alhora, també s’estableix 
un enllaç amb altres àrees 
d’estudi, tant d’humanitats 
com de ciències: des de les 
matemàtiques i l’acústica a 
l’antropologia, la sociologia i 
l’etnomusicologia.

Molts compositors segueixen 
trobant en el gamelan un 
territori on poden experimentar 
lliurement, i els músics 
professionals hi segueixen 
trobant una font de recursos 
nous i imprevistos per 
aprofundir en les habilitats 
musicals. 
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Així mateix, els docents 
trobaran en el gamelan una 
font de recursos didàctics i 
de dinàmiques de grup per 
aplicar a l’ensenyament de 
la música. A través del plaer 
estètic sorgit de la música 
interpretada conjuntament, 
també es potencia la cohesió i 
l’ajustament emocional entre els 
membres d’un grup. L’estreta 
relació entre els diferents 
instruments i les tècniques 
d’interpretació musical 
específiques balineses, es 
poden aplicar a classe amb 
instruments Orff, motivant els 
alumnes a adquirir una relació 
completament renovada amb la 
música. 

 “Quan ens 
situem en 

l’ambient artístic de la 
sala del gamelan,

ens situem al centre 
d’una aventura que tot 

just comença.”
Jody Diamond

L’alemany Carl Orff va ser 
un dels compositors més 
importants del segle XX. 
Entre altres obres, va ser el 
compositor de la cantata 
Carmina Burana a l’any 1936. 
Paral·lelament, també va 
desenvolupar una gran carrera 
com a pedagog i la seva gran 
fita va ser la creació d’un 
sistema d’ensenyament musical 
per a nens, la Schulwerk o 
mètode Orff, molt popular 
arreu d’Europa i àmpliament 
desenvolupat a les escoles 

avui dia. Orff es va inspirar 
en la música gamelan i en 
els xilòfons africans per al 
disseny i creació del seu 
instrumentari pedagògic de 
làmines intercanviables i per 
a la seva pedagogia musical, 
adoptant l’escala pentatònica 
com a introducció dels infants 
en els sistemes musicals. 

3. L’activitat “Voleu tocar el gamelan?”
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- Potenciar l’habilitat 
d’escolta. Cal tocar i 
alhora escoltar la resta 
dels companys per poder 
interpretar música gamelan 
correctament. 

- Potenciar les habilitats 
socials i d’interacció dels 
participants.

- Afavorir les habilitats i 
comportaments personals 
que reforcin la identitat de 
grup.

- Afavorir la percepció de 
la interculturalitat com un 
enriquiment de la persona 
i alhora com a presa de 
consciència en relació als 
altres.

3.2  Objectius

Els objectius de les activitats amb el gamelan operen a 3 nivells diferents: el dels continguts de 
comprensió, el de l’educació de les habilitats musicals i el dels valors personals.

- Descoberta de l’orquestra 
gamelan: conèixer la seva 
sonoritat, els instruments, 
la seva tècnica instrumental 
i les seves funcions dins el 
grup. 

- Entendre l’organització del 
gamelan: tonalitat, escala, 
filosofia mística que els 
regeix (circularitat, equilibri, 
simetria...), rang dels 
instruments i afinació per 
parelles.

- Conèixer el context cultural, 
social i històric de la tradició 
gamelan balinesa.

- Aprendre la tècnica 
instrumental: coordinació 
manual, posició del cos i les 
mans, estructures mentals 
adequades per a la pràctica 
(direccionalitat del gest, 
memòria visual i auditiva). 

- Introduir-se en la tècnica del 
kotekan, d’entrellaçament 
melòdic, típica de la música 
gamelan de Bali.

- Aprenentatge d’alguns 
patrons melòdics, amb tots 
els conceptes implícits a la 
interpretació.

- Saber regularitzar una 
pulsació musical, el referent 
bàsic que sustenta la 
majoria de les músiques. 
Cal que la pulsació estigui 
ben interioritzada per 
desenvolupar un sentit 
del ritme, indispensable i 
extremadament important en 
el cas del gamelan.

- Saber distingir les quatre 
qualitats bàsiques de la 
música: altura, intensitat, 
durada i timbre. 

- Entendre la relació de 
múltiples de dos entre 
l’altura dels instruments i la 
rapidesa que toquen: com 
més greu és l’instrument, 
més lent toca, i com més 
agut, més ràpid toca 
(subdivisió).

- Treballar les dues intensitats 
de la música gamelan: fort 
(keras) i fluix (lirik).

- Practicar i dominar la durada 
exacta de les notes.

- Distingir el timbre 
característic del gamelan 
gràcies a la comprensió 
del fenomen del batement 
i la superposició simultània 
d’octaves.

Objectius d’habilitats musicals:

3. L’activitat “Voleu tocar el gamelan?”

Objectius de continguts: Objectius a nivell personal:
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Els objectius especificats 
s’assoliran a través d’uns 
exercicis pràctics guiats pel 
formador, a través dels quals 
s’aniran transmetent conceptes 
i habilitats de dificultat senzilla 
però creixent. Els exercicis 
es basen en l’aprenentatge, 
pas a pas, d’un patró musical 
kotekan. L’aprenentatge es 
realitzarà a l’estil tradicional 
balinès, és a dir, a través de 
l’observació del formador i 
la posterior memorització i 
repetició, sense ús de partitures 
ni de cap suport escrit. El ritme 
de cada sessió anirà d’acord 
amb la rapidesa d’assoliment 
dels objectius de cada exercici. 
El ritme de la seqüència dels 
exercicis s’adequarà a un 
nivell confortable per cada 
grup i s’hi intercalaran, sempre 
que calgui, les instruccions i 
explicacions oportunes, per part 
del formador, per tal d’entendre 
i aprofitar plenament els 
exercicis.

3. L’activitat “Voleu tocar el gamelan?”

3.3  Metodologia

Al final de la sessió, els 
assistents seran capaços 
d’apreciar les relacions entre 
els diferents instruments 
que conformen l’orquestra 
gamelan i els principis bàsics 
de la teoria i la pràctica 
musical. Inevitablement també 
prendran consciència, per 
contraposició, dels principis 
musicals subjacents en la 
música occidental i, per tant, 
podran arribar a la conclusió 
que la nostra cultura musical 
és tan sols una d’entre moltes 

altres possibilitats. Aprendre 
una música d’una altra cultura 
implica aprendre com està 
pensada i entendre, almenys en 
un cert nivell, com és viscuda. 
La pràctica del gamelan es 
revela així com una lliçó molt 
efectiva per entendre i apreciar 
la interculturalitat.

aprendre una 

música d’una altra 

cultura implica aprendre 

com està pensada i 

entendre, almenys en 

un cert nivell, com és 

viscuda.
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3. L’activitat “Voleu tocar el gamelan?”

•	 Coordinació: saber 
generar el gest necessari 
per produir el so desitjat 
a l’altura desitjada 
i adequar-lo amb el 
dels companys, saber 
localitzar els sons 
adients sobre el teclat 
de làmines, entendre el 
moviment d’ambdues  
mans i saber veure els 
errors per corregir-los.

•	 Matemàtica: entendre 
les divisions del temps 
en les que s’organitza 
la música i les relacions 
amb els múltiples, 
memoritzar seqüències 
numèriques curtes 
i saber aplicar la 
numeració de les notes 
sobre l’espai del teclat, 
entendre la circularitat 
dels patrons musicals 
repetitius i la simetria 
dels patrons gamelan.

•	 Llengua: aprendre 
a expressar-se amb 
propietat en l’àmbit 
musical, aprenentatge 
de lèxic específic, saber 
formular les preguntes 
adients i potenciar la 
capacitat de comprensió 
de les indicacions del 
monitor.

Pot resultar especialment interessant per als educadors, saber que les activitats amb el gamelan 
impliquen una sèrie d’habilitats relacionades directament amb algunes competències bàsiques, 
com ara:

A través del plaer estètic sorgit 
de la música interpretada 
conjuntament amb instruments 
d’alta qualitat de producció 
sonora, les activitats amb 
gamelan poden ajudar a 

cohesionar els membres 
d’un grup, sobretot amb una 
pràctica sostinguda. Amb 
aquestes activitats es treballen 
implícitament les habilitats 
de diàleg, d’escolta activa, 
d’expressió, de cooperació, 

de relació intel·lectual i social, 
així com l’educació emocional 
dels participants: l’autoestima, 
l’empatia, el respecte, la 
tolerància, la superació i la 
col·laboració.
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L’activitat comença amb la 
presentació del gamelan 
del Museu. Breument 
se’n presenta el nom, la 
història, la procedència, i els 
principals trets religiosos i 
culturals. Després d’aquestes 
consideracions prèvies, 
el formador descriu els 
instruments  parant esment en 
els materials de construcció, 
les seves característiques 
organològiques i les funcions 
musicals que desenvolupa 
cada instrument dins el 
conjunt. Un cop els participants 
coneixen les característiques 
dels instruments que tocaran, 
els informa de la mecànica 
de l’activitat i les nocions 
pràctiques indispensables 
per començar a tocar els 
metal·lòfons: el sistema tonal 
balinès de 5 tons, l’afinació 
per parelles i el batement, 
com agafar correctament les 
baquetes, com percudir les 
làmines i com aturar-ne el so. 

3. L’activitat “Voleu tocar el gamelan?”

3.4  El formador Jordi Casadevall va començar 
a estudiar la música gamelan 
a Bali l’any 2008, de la mà del 
prestigiós professor I Gusti 
Ngurah Padang (Sskar). Des 
del 2009 ha impartit cursets 
i conferències sobre música 
tradicional balinesa tant al 
Museu de la Música com a 
l’ESMUC o Casa Àsia. L’any 
2013 va ser el responsable de 

3.5  Seqüenciació

seleccionar i enviar a Barcelona 
el gamelan gong kebyar del 
Museu de la Música des de Bali. 
Actualment s’encarrega de les 
diverses activitats educatives 
relacionades amb el gamelan 
del Museu, així com de la 
direcció del primer grup de 
gamelan estable de Catalunya, 
el conjunt Gamelan Penempaan 
Guntur.

S’explica també com un mateix 
intèrpret ha de ser capaç de fer 
ambdues coses alhora, però  
que es començarà la sessió de 
tal manera que cada participant 
només haurà de complir amb 
una de les dues tasques, (per 
aprendre aquesta coordinació 
manual correctament calen 
diverses hores de pràctica). 
El formador demanarà als 
participants que s’agrupin en 
parelles i que es distribueixin 
pels diversos metal·lòfons del 
conjunt, per tal de començar 
amb els exercicis de la sessió. 

L’objectiu de la seqüència 
d’exercicis de l’activitat és 
aprendre a tocar un petit patró 
musical que exemplifiqui les 
relacions entre els instruments, 
que tingui una sonoritat 
representativa del gamelan i 
que introdueixi als participants 
a la tècnica d’entrellaçament 
musical kotekan.
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Afegim una nota a la pulsació 
que s’està practicant. Ara, els 
participants en possessió del 
martell han de tocar les 
notes 3 i 1 en alternança, una 
a cada cop de la pulsació. 
Els companys que aturen 
les làmines han de realitzar 
el moviment invers: aturar la 
làmina 1 quan el company 
està tocant la làmina 3 i aturar 
la làmina 3 quan el company 
està tocant la làmina 1. 
Ambdós companys sempre 

3. L’activitat “Voleu tocar el gamelan?”

Exercici 1
PuLSaciÓ i SiNcRONia

Exercici 2
SINCRONIA I RAPIDESA

El formador indica la pulsació 
amb el petit gong anomenat 
kempli. El membre de la parella 
de participants situada darrera 
el metal·lòfon percudeix la nota 
número 1 (marcada sobre el 
metal·lòfon amb un gomet de 
color) cada dues pulsacions 
mentre que  el company, 
assegut davant l’instrument, 
agafa la làmina per aturar-ne 
el so durant les pulsacions 
buides (també cada dues). 

Làmina marcada 

amb un gomet de 

color.

Aquest exercici presenta la 
tècnica instrumental bàsica i 
serveix d’escalfament per al 
grup, que ha d’anar-se ajustant 
a la pulsació per acabar 
sincronitzant tots els membres. 
També és la primera presa 
de contacte amb l’instrument 
i la seva sonoritat acústica, 
representada per les diverses 
octaves distribuïdes entre els 
diversos metal·lòfons.

han d’executar el gest seguint 
exactament la pulsació que 
està portant el formador amb 
el kempli. Quan s’assoleix 
l’objectiu de l’exercici, el 
formador comença a accelerar 
la pulsació progressivament, 
fins arribar a una velocitat en 
què els participants no són 
capaços de seguir el ritme. 
Pel mig però, hauran tingut 
l’habilitat de concentrar-se prou 
per tocar o aturar ambdues 
notes a gran rapidesa, sense 
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3. L’activitat “Voleu tocar el gamelan?”

El formador introdueix els 
participants a la sonoritat i 
tècnica dels gongs per tal 
d’afegir-los als exercicis que 
s’estan duent a terme. També 
explica la importància del cicle 
dels gongs dins la música 
gamelan com a instruments 
de puntuació de la mètrica 
musical. Se seleccionen un o 
dos membres del grup, que 
passaran a tocar els gongs 
mentre la resta de companys 
prossegueix amb un nou 
exercici als metal·lòfons. Ara, 
la seqüència de notes que s’ha 
de repetir en bucle s’amplia a 
4, introduint una nova nota, fet 
que fa coincidir l’inici de cada 
cicle amb un cop dels gongs. 
El formador continua portant 
la pulsació i les notes musicals 
han de coincidir-hi. Amb aquest 
exercici ambdós companys 
han d’entendre perfectament 

la mecànica de la coordinació 
entre ells per realitzar la tasca 
satisfactòriament. La pulsació 
es mantindrà estable i lenta 
durant l’estona necessària 
per tal que els participants 
interioritzin correctament els 
moviments i puguin començar 
a ser conscients de la sonoritat 
global del gamelan, més 
enllà de la seva aportació al 
conjunt. Un cop s’aconsegueixi 
l’automatització dels gestos, 
la pulsació s’anirà accelerant 
progressivament per tal 
d’aconseguir una sonoritat 
més fidel a la tradició balinesa 
de música ràpida, fins arribar 
al límit per sobre del qual es 
trencaria la sincronia entre els 
membres del grup. 

perdre la pulsació i seguint la 
sonoritat global del conjunt. 
Amb aquest exercici es 
pretén consolidar la tècnica 
instrumental bàsica i començar 
a forçar la concentració del 
participant i la coordinació entre 
els dos membres de la parella. 
Així mateix, serveix d’avaluació 
per tal que el formador pugui 
adequar el nivell de dificultat de 
la sessió als participants.

Un cop finalitzat aquest 
exercici, el formador procedeix 
a sol·licitar el canvi de posició 
de les parelles. Els que estaven 
tocant passen a aturar les 
làmines i els que fins ara les 
estaven aturant passen a 
agafar el martell per tocar les 
làmines. Es repeteix l’exercici 
exactament igual, per tal que 
els 2 membres de la parella 
experimentin ambdós processos 
i alhora es vagin acomodant a 
portar una pulsació cada cop 
més ràpida. 

Exercici 3
ELS GONGS
I EL PATRÓ MELÒDIC
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El formador explica que la 
melodia de l’exercici apresa 
fins a l’exercici anterior només 
és la meitat de la línia melòdica 
completa que s’ha de sentir. 
Fins aquest moment només s’ha 
exercitat una de les dues parts 
de la melodia, segons la tècnica 
d’entrellaçament kotekan. 
Aquesta part, anomenada polos, 
va sempre “a temps”: la primera 
nota de cada cicle coincideix 
exactament amb els gongs. 
Aquesta part es correspon a 
les notes imparells de la línia 
melòdica. Per sentir-la sencera 
encara falta intercalar-hi les 
notes parells, la part anomenada 
sangsih, les notes de la qual 
van entremig de les notes de la 
part polos. Aquesta part va a 
contratemps, és a dir: les seves 
notes no coincideixen mai amb 
el cicle dels gongs.

Mentre una parella del grup 
toca la melodia de l’exercici 3, 
la part polos, el formador toca 
la part sangsih per tal que la 
resta del grup pugui escoltar 
com sona tota la línia melòdica 
completa i que pugui entendre 
la mecànica de l’entrellaçament. 
La part sangsih s’ha de tocar 
precisament en les pulsacions 
buides que s’havien deixat 
a la repetició de l’exercici 3. 
D’aquesta manera, també 
s’entén com la tècnica kotekan 
ajuda els balinesos a augmentar 
la velocitat d’interpretació de la 
música al doble de la velocitat 
normal, ja que cada intèrpret 
només s’encarrega de tocar 
la meitat de les notes d’una 
melodia. 

Un cop entesa la mecànica 
del kotekan, es divideix el 
grup dels metal·lòfons en dos 
subgrups, per tal que una meitat 
segueixi tocant la part polos i 
l’altra meitat introdueixi la part 
sangsih. Ambdues meitats han 
de continuar seguint la pulsació 
marcada pel kempli, però tocant 
les seves respectives notes en 
alternança.

Un cop finalitzat l’exercici, 
es repeteix, intercanviant els 
membres de la parella. Aquest 
cop, però, s’introdueix un nou 
element a la música: la pulsació 
del kempli es desdobla, és a dir, 
el formador toca una pulsació 
més entre nota i nota dels 
intèrprets. Per tant, el so del 

kempli augmenta la velocitat de 
la pulsació al doble de ràpid, 
però no altera en absolut la 
velocitat en què han de tocar 
els intèrprets del gamelan. Igual 
com passava al primer exercici, 
entre nota i nota se sent una 
pulsació de kempli buida.

3. L’activitat “Voleu tocar el gamelan?”

Exercici 4
ENTRELLAÇAMENT
DEL PATRÓ RÍTMIC
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Un cop assolit l’exercici 4, 
ambdues meitats del grup 
s’intercanvien les seves parts 
musicals per tal que tots els 
intèrprets del grup tinguin 
l’experiència de tocar la part 
polos i la part sangsih. Durant 
aquest exercici el formador 
podrà variar la velocitat de la 
pulsació al seu criteri i introduirà 
un nou concepte a tenir en 
compte: la variació de dinàmica. 
El formador explicarà el paper 
de la música a les danses 
tradicionals i com els moviments 
dels ballarins dirigeixen la 
velocitat i la dinàmica de la 
música. En absència d’un ballarí 
balinès, el formador passarà a 
tocar un tambor kendang, que 
serà l’encarregat de marcar els 
canvis de dinàmica a la resta 
dels músics: de fort a fluix o bé 
de fluix a fort.

3. L’activitat “Voleu tocar el gamelan?”

El kempli, 

l’instrument 

que serveix 

per marcar la 

pulsació rítmica.

Al final d’aquest exercici s’haurà 
assolit l’objectiu de l’activitat. 
Depenent del nivell del grup, 
però, és possible que no s’arribi 
a aquest punt o que, al contrari, 
es pugui seguir evolucionant 
l’activitat amb més exercicis. El 
següent pas seria el de distribuir 
els músics a d’altres instruments 
del gamelan, i aprendre’n les 
seves parts per tal de sumar les 
diferents capes instrumentals 
a la música. Si no és el cas, el 
formador n’explicarà la funció 
i la tècnica tot exemplificant-
ho musicalment perquè els 
participants de l’activitat puguin 
tenir una breu aproximació a 
la resta dels instruments i a 
la seva sonoritat, millorant la 
comprensió del gamelan en el 
seu conjunt.

Exercici 5
VARIACIONS
DE DINÀMICA
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Gamelan, article Viquipèdia (català):  
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gamelan

Teoria Musical Gamelan:
http://remus.shidler.hawaii.edu/GAMELAN/BALI.HTM

El gamelan del Museu:
https://www.youtube.com/watch?v=ixokjjVeAxs

Curs de gamelan al Museu (2010):
http://www.tv3.cat/videos/2988431/Curs-de-gamelan

Arxiu sonor del CREM:
http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRS-
MH_I_1970_020/

A gamelan manual : a player’s guide to the 
central Javanese gamelan / Richard Pick-
vance.—[s.l.]: Richard Pickvance, James 
Mas, 2005.—336 p.

Balinese dance, drama & music : a guide to 
performing arts of Bali / Wayan Dibia, Rucina 
Ballinger, Barbara Anello.—North Clarendon: 
Tuttle Publishing, 2011. 112p.

Balinese gamelan music / Michael Tenzer.—
North Clarendon: Tuttle Publishing, 2011. 
208p.

Gamelan : cultural interaction and musical 
development in Central Java / Sumarsam.—
Chicago : University of Chicago Press, 
1995.—368p.

Gamelan Gong Kebyar : the art of twenti-
eth-century Balinese Music / Michel Ten-
zer.—Chicago : University of Chicago Press, 
2000.—520p.

Museu de la Música de Barcelona. “El ga-
melan asiàtic : una orquestra de percussió 
única”. Cavall fort. Núm. 1004 (2004). Pàg. 
20-21

Music in Bali : a study in form and instru-
mental organization in balinese orchestral 
music / Colin McPhee. --New York : Da 
Capo, 1976: 430 p. : il. ; 29 cm.

3.7  Bibliografia/discografia disponible a l’espai de documentació

3.6  Enllaços web recomanats

Timescape Indonesia:
https://www.youtube.com/user/Timescape2012?featu-
re=watch

Gamelan Penempaan Guntur:
https://es-es.facebook.com/gamelanpenempaanguntur

Selecció de posts sobre gamelan (català):
http://jaumemestres.cat/tag/gamelan/

3. L’activitat “Voleu tocar el gamelan?”

Bali [Enregistrament sonor] : Face I 1 bobina 
: analògic, 7‘5 pps

Bali [Enregistrament sonor] : Face II. 1 
bobina : analògic, 7‘5 pps

Bali [Enregistrament sonor] : Side I : Atlas 
Emi Unesco. 1 bobina : analògic, 7‘5 pps

Bali [Enregistrament sonor] : Side II : Atlas 
Emi Unesco. 1 bobina : analògic, 7‘5 pps

Bali [Enregistrament sonor] : Le gong gedé 
de Batur. Ocora. 1 disc sonor de vinil : 
analògic, estèreo, 33 rpm ; 30 cm

Bali [Enregistrament sonor] : Joged 
Bumbung. Ocora. 1 disc sonor de vinil : 
analògic, estèreo, 33 rpm ; 30 cm

Monografies

Fons sonor

Nydia [Enregistrament vídeo] : Museu de la 
Música 2008 / Romà Escalas. --[Barcelona] 
: Televisió de Catalunya, 2008: 1 disc òptic 
(DVD) (53 min.). 

Material visual

Músicas de Bali a Java : el orden y la fiesta / 
Catherine Basset ; traducción Pablo García 
Miranda. --Madrid : Akal, 1999: 183 p. : il. 
b/n ; 20 cm + 1 disc compacte. -- Músicas 
del mundo; 3. 

The Gamelan Digul and the Prison Camp 
musician who built it : an Australian link with 
the Indonesian Revolution / Margaret J. Kar-
tomi. --New York : University of Rochester 
Press, cop. 2002: 123 p. : il. b/n ; 23 cm.

Bali [Enregistrament sonor] : stage and 
dance music. Philips, p. 1973. 1 disc sonor 
de vinil : analògic, estèreo, 33 rpm ; 30 cm
The music from Bali [Enregistrament sonor]. 
Philps. 1 disc sonor de vinil : analògic, 
estèreo, 33 rpm ; 30 cm

Bali [Enregistrament sonor] : divertissements 
musicaux et danses de transe. Ocora. 1 disc 
sonor de vinil : analògic, estèreo, 33 rpm ; 
30 cm

Bali [Enregistrament sonor] : Musique 
et Theatre. Ocora. 1 disc sonor de vinil : 
analògic, estèreo, 33 rpm ; 30 cm

Bali [Enregistrament sonor] : Musical Atlas. 
Odeon, p. 1972. 1 disc sonor de vinil : 
analògic, estèreo, 33 rpm ; 30 cm

Le gamelan balinais de Lotring 
[Enregistrament sonor]. CBS, p. 1974. 1 disc 
sonor de vinil : analògic, estèreo, 33 rpm ; 
30 cm.

Idea, projecte i coordinació:
Museu de la Música
Continguts:
Jordi Casadevall Planas 

Fotografies:
© Rafael Vargas: p.1
© Jordi Casadevall: p. 2, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 21 i 24
© Sara Guasteví / Museu de la Música: p. 11
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