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INTRODUCCIÓ GENERAL DE LES
ACTIVITATS EDUCATIVES DEL
MUSEU DE LA MÚSICA
Indicacions generals

1
1_1

EL MUSEU DE LA MÚSICA DE BARCELONA
Té la seva seu a l’Auditori de Barcelona des del març de 2007, any en què es va reobrir amb una
presentació totalment renovada de les seves col·leccions d’instruments i documents musicals.
El nou discurs museogràfic convida el visitant a aproximar-se al món de la música d’una manera
directa i vivencial i a descobrir com són els instruments en tant que objectes musicals i també
com a testimonis de la vida col·lectiva dels humans.
L’actual direcció del Museu corre a càrrec de Jaume Ayats des del 2014. La història d’aquesta
institució però, es remunta al febrer de 1946, amb seu al Conservatori Superior Municipal de
Música 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, l’emblemàtic
edifici de Josep Puig i Cadafalch 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 resten tancades al públic a fi de restaurar-les i documentar-les de cara
a la nova exposició de L’Auditori.
L’actual exposició permanent acull més de cinc-cents instruments de diferents èpoques i cultures
(d’un fons de més de 2.400) i està considerada única en l’Estat espanyol. Les seves col·leccions
es mostren a través de diferents àmbits temàtics i amb els suport d’audiovisuals que combinen
música, imatge i text. A part del fons instrumental, el Museu compta amb un fons sonor i un fons
biogràfic, que es poden consultar a l’Espai de Documentació i Recerca situat al tercer pis on
també s’hi troba una biblioteca especialitzada en organologia.
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Objectius de les activitats

1_2

_ Apropar l’alumnat 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
tothom i ha de durar molt de temps.
_ Iniciar-se en la valoració del patrimoni i en el descobriment de l’instrument antic per
entendre les transformacions i canvis segons el seu context sòcio-històric.
_ Continuar i complementar l’aproximació a la música instrumental que ja s’ha iniciat a les aules.
_ Identificar i reconèixer instruments ja coneguts i descobrir-ne d’altres que potser no han
vist abans.
_ Relacionar cadascun 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 		
percussi, a partir de l’experiència directa a la sala d’interactius.
_ Conèixer altres cultures a partir de diferents instruments del món.

La música i les noves tecnologies
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Recomanacions per al bon
funcionament de la visita

1_3

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 respectant l’exposició i els altres visitants. Per
això tindrem present de resoldre uns aspectes que us poden ajudar.

ON DEIXAR LES COSES ABANS D’ENTRAR
Al 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
Durant la visita, passareu per alguns espais estrets, amb poca llum, amb molt de vidre al vostre
voltant, d’altres on els instruments no estan tan protegits. Cal mantenir-hi distància al observarlos i sobretot: no tocar-los. És per aquests motius que us recomanem extremar la precaució en el
recorregut, aneu sense presses i així podreu veure, escoltar i gaudir millor.

FOTOS I VÍDEOS
Podeu enregistrar moments de la visita amb gravacions o fotografies però sense flaix en els espais
expositius, d’aquesta manera seguirem la normativa de preservació dels museus sense haver de
deixar la càmera a l’entrada.

MÒBILS
Si en porteu, cal tenir els mòbils silenciats, com en tants d’altres llocs públics (cinema, avions,
teatres, sales de concerts...).

MÚSICA, SOROLL O SILENCI
Aquest museu té el seu propi so, per tal de poder-lo gaudir entre tots procurareu no alçar la veu o
fins i tot mantenir silenci per afavorir la convivència amb altres visitants.

MENJAR I BEURE
Abans d’entrar-hi no oblidem deixar fora: xiclets, begudes i d’altres comestibles.

SALA D’INTERACTIUS
En aquesta sala, situada al final de recorregut, hi trobareu un seguit d’instruments amb els que
podreu experimentar i viure la vostra música.
Important abans de tocar: cal tractar-los amb molta cura, no desafinar-los (no tocar clavilles) i
seguir les indicacions que trobareu als cartells.
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PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT I
ORIENTACIONS CURRICULARS

2

Presentació

2_1

En aquesta activitat farem un recorregut cronològic pels avenços més significatius en
l’enregistrament i la reproducció mecànica de la música que es van produir a finals del segle XIX
i inicis del XX, tant pel que fa als inventors i els seus aparells com als suports i les tècniques
utilitzades (Thomas A. Edison i el fonògraf, A. Graham Bell, Émile Berliner i el gramòfon, discos de
gramòfon, rotlles de pianola...)
Iniciem l’activitat observant les no tant noves tecnologies com l’orgue barroc amb sistema de
manxes, els cilindres de pues i les cintes perforades. Tot per veure com a mesura que avancem a
la història apareixen diferents tècniques que poden millorar les que ja existeixen. Així arribarem a
passar per invents com la pianola o la caixa de música, fins arribar als aparell elèctrics del S.XX i
digitals del S. XXI.
La durada de la visita és de 60 minuts, on la primera meitat es fa un recorregut pels diferents
espais del Museu i la segona meitat un taller d’experimentació amb diferents instruments musicals
relacionats amb les noves tecnologies.

Orientacions Curriculars

2_2

OBJECTIUS
_ ACOSTAR EL PATRIMONI MUSICAL, INSTRUMENTAL I SONOR QUE OFEREIX EL
MUSEU DE LA MÚSICA.
_ CONÈIXER ELS DIFERENTS SUPORTS D’ENREGISTRAMENT SONOR QUE HAN HAGUT
AL LLARG DE LA HISTÒRIA, ELS APARELLS QUE ELS REPRODUEIXEN I EL NOM DELS
SEUS INVENTORS.
_ ENTENDRE COM EREN LES NOVES TECNOLOGIES DEL PASSAT I COM AQUESTES HAN
INFLUENCIAT A LES CONSEQÜENTS.
_ COMPRENDRE COM LES NECESSITATS DE CADA CONTEXT SÒCIO-HISTÒRIC
IMPULSAVEN LA CREACIÓ TANT D’APARELLS DE REPRODUCCIÓ COM D’INSTRUMENTS
MUSICALS TOT SEGUINT LES INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES DE CADA MOMENT.

La música i les noves tecnologies
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES
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COMPETÈNCIES

CONCRECIÓ

COMPETÈNCIA
COMUNICATIVA, LINGÜÍSTICA
I AUDIOVISUAL

Capacitat d’expressar oralment interpretacions, reflexions
i conceptes relacionats amb les noves tecnologies en
l’àmbit musical.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

Afavorir el desenvolupament del raonament matemàtic
en el context musical, tant en l’anàlisi o comprensió del
funcionament dels diversos reproductors d’àudio, com en
els processos de síntesi sonora.

COMPETÈNCIA EN EL
CONEIXEMENT I EN LA
INTERACCIÓ EN EL MÓN FÍSIC

Comprendre les relacions que s’estableixen entre les
necessitats o inquietuds de cada context sòcio-històric
per la permanència del so, fent ús dels recursos de
producció industrial, electrònica i digital.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I
CULTURAL

Expressar les experiències, coneixements, valoracions
crítiques i emocions que es desprenen tant en la interacció
amb els mitjans artístics, ja sigui a través de l’observació
dels aparells i suports d’àudio com la interpretació dels
instruments elèctrics a la pràctica final.

COMPETÈNCIA DIGITAL

Fer ús dels recursos digitals que es proposen a la guia
didàctica i els diferents recursos que es poden trobar
durant la visita del Museu, en format de vídeo o d’àudio.

COMPETÈNCIA SOCIAL I
CIUTADANA

Conviure en un context diferent tot respectant els espais
f ísics, els altres visitants del Museu i els materials
emprats en la pràctica final.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A
APRENDRE

Autoregular els propis aprenentatges tant a nivell grupal
com individual tot donant resposta als estímuls que el
Museu i la guia didàctica proposa.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA
I INICIATIVA PERSONAL

Valorar l’espai del Museu com un espai d’aprenentatge
individual o compartit, ja sigui en família o en un altre
context social fora de l’escola.

CONTINGUTS
DIMENSIÓ PERCEPCIÓ I ESCOLTA

Escolta de diferents produccions sonores de diversos suports d’àudio i d’alguns dels
instruments del segle XX que ofereix el museu en enregistraments sonors o en directe.
Classificació dels instruments musicals segons la producció sonora, les tècniques
d’interpretació o els materials de construcció, (sistema Hornbostel-Sachs) en les famílies
instrumentals.
Reconeixement de la música codificada (suports perforats), la música de fonògrafs i
gramòfons, la música dels magnetòfons i la música electrònica (analògica i digital).

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ, INTERPRETACIÓ I CREACIÓ

Improvisació i exploració sonora amb el Theremin, el MakeyMakey i el sintetitzador.
Interpretació de la terminologia bàsica que s’empra en la pràctica i la vivència de l’expressió
artística i sonora en l’àmbit de la música i les noves tecnologies.

DIMENSIÓ SOCIETAT I CULTURA

Coneixement i valoració d’obres i estils musicals de la música electrònica a partir del segle XX.
Aproximació als canvis i avenços al llarg de la història de l’enregistrament sonor: des del

corró de pues del s.XVIII als instruments electrònics del s.XX i s. XXI.

Anàlisi de les relacions de la música amb el cinema, el teatre, els mitjans de comunicació, la
publicitat, els videojocs i la indústria musical.

METODOLOGIA DE LES VISITES
_ DINAMITZACIÓ AMB EXEMPLES SONORS, IMATGES I VÍDEO FENT REFERÈNCIA ALS
INSTRUMENTS DEL MUSEU.
_ INTERACCIÓ DIRECTA AMB L’ALUMNAT MITJANÇANT PREGUNTES TOT GENERANT
ESPAIS DE DIÀLEG.
_ POTENCIAR L’EXPERIÈNCIA CULTURAL I EMOCIONAL PER AFAVORIR LA COMPRENSIÓ
DE LES MANIFESTACIONS ARTÍSTIQUES A TRAVÉS DE LA REFLEXIÓ I LA PRÀCTICA
MUSICAL.

La música i les noves tecnologies
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LA VISITA

3

Visita dinamitzada (30 min)

3_1

Al llarg de la visita ens aturarem en diferents espais del Museu per parlar dels avenços tecnològics
de cada època representada. A continuació detallem l’estructura de la visita dinamitzada i un
petit llistat d’instruments que es relacionen amb cadascuna de les parts de l’activitat. Aquest
llistat no fa referència a tots els instruments que veurem durant la visita, sinó que serveix com a
guia per ampliar el contingut pedagògic.

LES NO TANT NOVES TECNOLOGIES

3_1_1

En aquesta visita descobrirem que, malgrat sovint associem la tecnologia a la nostra
contemporaneïtat més immediata, cada època i cada cultura genera les seves pròpies
eines tecnològiques per resoldre les seves necessitats. Així, doncs, per arribar a les
tecnologies dels segles XX i XXI farem un petit recorregut històric a través del qual podrem
veure com les necessitats i les eines es van transformant.
Per tant, comencem aquest recorregut al Barroc entre orgues i clavicèmbals, dos instruments
representatius de la vida religiosa i la vida domèstica, respectivament. En una època sense
reproductors i sense Internet, com s’ho feia la gent per escoltar música? Anar a les esglésies,
saber tocar un instrument o contractar un músic eren algunes de les possibilitats de l’època per
poder gaudir de la música, però aviat la societat va començar a preocupar-se per poder tenir-ho
una mica més fàcil i accessible.
L’orgue de manxes va ser un dels mecanismes que va permetre imaginar invents com la cinta
perforada o el cilindre de pues. Així, les caixes musicals sorgides durant el segle XVIII van ser una
de les primeres maneres de poder escoltar música des de casa.
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ELS INVENTS DEL SEGLE XIX

3_1_2

El segle XIX fou una època de grans invents. Arrel de la Revolució Industrial, Europa començà a
crear invents de tot tipus, pel que la música també se’n va fer ressò.
A partir de les tecnologies creades al segle anterior es van crear diferents instruments mecànics
com les caixes de música, les pianoles i els orgues de maneta. Aquests instruments permetien
emetre música programada amb diferents suports o sistemes mecànics com ara un cilindre de
pues o un rotllo perforat com el de les pianoles que s’accionaven de manera manual amb l’ajuda
d’una palanca o uns pedals.
També fou l’època en què la preocupació va anar més enllà de poder reproduir un so existent, de
manera que van aparèixer els primers invents que podien enregistrar el so.
El fonògraf, inventat per Thomas Alva Edison l’any 1877, fou l’eina més comuna per enregistrar i
reproduir so de manera mecànica des de finals del segle XIX i fins a mitjans del segle XX. Utilitzava
un sistema de gravació mecànica analògica, en la qual les ones sonores eren transformades en
vibracions mecàniques. Aquestes vibracions movien un estilet que feia un solc sobre un cilindre.
Per reproduir el so s’invertia el procés. Al principi, els cilindres eren de cartró i recoberts d’estany,
fins que finalment es van fer de cera sòlida, ja que oferien una major qualitat i durabilitat.
El gramòfon, patentat per Émile Berliner l’any 1888, va sorgir com una proposta de millora del
fonògraf, ja que aquest últim no permetia fer una producció massiva i, per tant, els músics havien
de repetir diverses vegades la peça per tal de produir diferents exemplars. Així, el gramòfon es
va presentar com un invent menys costós de produir, amb un mecanisme més senzill i, amb una
única gravació, permetia reproduir i realitzar milers de còpies a partir d’un mateix motlle. D’altra
banda, en comptes d’utilitzar cilindres, el gramòfon feia ús d’un disc pla.

PIANOLA Weissner, Reinhardand Co. MDMDB 1702
DIEGO EVANS MDMB 35
CAIXA DE MÚSICA Braas J.L. Cie. Ginebra MDMB 22
ORGUE DE MANETA Folch i Torres MDMB 546
FONÒGRAF The American Graphophone MDMB 1197
GRAMÒFON ElectroParlonet MDMB 1140
La música i les noves tecnologies
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ELS ELECTRÒFONS AL SEGLE XX

3_1_3

No podem entendre el que passa a la música sense tenir en compte la història, i el segle XX és
una clara mostra d’això. Amb l’electricitat es produiran moltíssims canvis tant en la manera de
construir els instruments, com en la manera de fer i pensar la música. Així, doncs, s’incorporarà
l’electrònica a instruments que ja existien prèviament (l’orgue, la guitarra i el baix seran dels
primers) i s’inventaran també nous instruments com el sintetitzador i el Theremin.
Fins a l’arribada dels primers enregistraments elèctrics, cap a l’any 1920, el so dels artistes
havia de ser dirigit a una sola campana gran, que no captava de manera suficient el so d’un
violí o un violoncel de fusta ni la direcció correcta, cosa que va empènyer Stroh a crear un
violí i un violoncel amb una caixa de ressonància que imitava la campana d’amplificació dels
gramòfons. Aquests instruments consisteixen en una peça llarga de fusta, la superf ície de
la qual serveix de diapasó, i una membrana flexible a la que se li ha adjuntat una campana
de metall, muntada a un costat del pont. Els models de concert comptaven amb una segona
campana més petita dirigida al músic.
La invenció d’un micròfon va ser crucial en els inicis del desenvolupament del telèfon.
EmileBerliner va inventar el primer micròfon el 1877, però el primer micròfon amb aplicació
pràctica va ser ideat per Alexander Graham Bell. Moltes de les primeres millores en el
disseny de micròfons van tenir lloc als Laboratoris Bell. Un cop descoberta la seva gran
utilitat, el micròfon va adquirir una gran importància fins al punt que no només s’aplicava
a la telefonia, sinó que es va estendre altres camps audiovisuals com la radiofonia, la
televisió, el cinema i fins i tot l’espionatge.

VIOLÍ I VIOLONCEL STROH Compagniefrançaise du gramophone MDMB 1120 i 969
GRAMÒFON Edison Bell MDMB 373
MAGNETOFÒN Ampex MDMB 1684
SINTETITZADOR MOOG PolyMoog MDMB 1678
ORDINADOR ATARI MDMB 1520
STOKOS Lluís Callejo MDMB 1679
ORGUE HAMMOND Hammond Ibérica MDMB 1515
GUITARRA ELÈCTRICA FENDER-STRATOCASTER Leo Fender MDMB 1691
GUITARRA ELÈCTRICA GIBSON MDMB 1690
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Part pràctica:
Experimentació sonora

3_2

Per tal de poder experimentar i entendre el contingut de la visita, proposem una part pràctica que
es durà a terme a través de l’experiència amb tres instruments.

SINTETITZADOR

3_2_1

El sintetitzador és un instrument musical que va començar a tenir molt d’ús a partir de l’últim terç
del segle XX. Aquest, utilitza la modulació de les freqüències per tal de poder generar sons.
L’instrument compta amb un seguit de mòduls que funcionen de forma independent. Cadascun
d’aquests, modifica un o altre aspecte f ísic del so, de tal manera que podem modificar, de forma
independent, el to, el timbre, la intensitat, la ressonància, el decaïment...
A través d’aquesta part pràctica podrem experimentar en la variació i les diferents combinacions
d’aquests mòduls

Vídeo demostració:

La música i les noves tecnologies
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MAKEY MAKEY

3_2_2

Es tracta d’un invent electrònic que permet connectar objectes quotidians a un programa
d’ordinador. Està format per una placa la qual es connecta amb l’ordinador a través d’un cable
USB. A la vegada, a aquesta placa s’hi connecten els cables, acabats amb pinces metàl·liques,
que connectarem als objectes quotidians. Això ens permet convertir qualsevol dels objectes en
un teclat o ratolí. A través de l’aplicació instal·lada a l’ordinador, es determina l’instrument el qual
volem associar al MakeyMakey. En el cas d’aquesta pràctica, determinem que serà una bateria,
de tal manera que cada objecte que estigui connectat al MakeyMackey correspondrà a una de les
parts de la bateria. IMATGE 6a ó 6b (triar una del Makey Makey)
Demostració amb un teclat fet amb plàtans:

Més informació:

THEREMIN								

3_2_3

Creat per LéonTheremin l’any 1919, va ser un dels primers instruments electrònics de la història i
el més antic que ha perdurat fins avui.
Es tracta d’una caixa amb dues antenes situades als dos extrems, una en posició vertical i l’altra en
posició horitzontal, que controlen el to (nota aguda o greu) i el volum (fort o fluix), respectivament.
El seu so es genera a través de circuits elèctrics, i no hi ha contacte f ísic entre l’intèrpret i
l’instrument, sinó que el músic allunya o apropa les mans a les antenes, i aquestes reaccionen a
la capacitància del cos humà.
Inicialment s’usava molt pels films de terror o ciència ficció dels anys 50 i 60, ja que la seva
sonoritat desconeguda recolzava aquest imaginari f ílmic.

Enllaços d’interès:
LéonTheremin tocant el seu propi instrument

“Clair de Lune” interpretat per Theremin
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PROPOSTES DIDÀCTIQUES

4

Abans de la visita

4_1

Per a dur a terme aquesta visita no és necessària una preparació prèvia, però sempre és més
enriquidora si abans es fa una aproximació al món de la música i les noves tecnologies.
Pot ser interessant parlar i reflexionar sobre la necessitat de la fixació sonora i com això ha
conduit a la creació de diferents suports de reproducció i els seus corresponents aparells, com
el fonògraf, el gramòfon, els cd’s o els reproductors de cinta magnètica.
També un altre tema que es podria introduir és el món de les ones sonores: com les percebem
f ísicament, com les utilitza Léon Theremin per crear el primer instrument elèctric i com s’arriba a
sintetizar el so per convertir-lo en un format digital. Durant la visita fem un incís en la diferència entre
so analògic o so digital, però d’una manera molt senzilla, i realment és un àmbit de coneixement
molt extens que es pot aprofundir de diverses maneres segons els objectius pedagògics de cada
grup classe.

Vídeos del Theremin:

La música i les noves tecnologies
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Després de la visita
PROPOSTA DIDÀCTICA 1:

4_2
4_2_1

Descobriment dels instruments més nous

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
Contínuament apareixen instruments nous que enriqueixen el nostre món sonor i la majoria
d’aquests són poc coneguts. Una de les possibles activitats que es poden realitzar després
de la visita és la cerca d’aquells instruments més moderns que estan relacionats amb les
tecnologies més innovadores.
Per a dur a terme l’activitat es recomana fer grups de treball que s’encarregaran de investigar
sobre algun dels instruments musicals nous, més estranys o curiosos. Tot i que no aconsellem
mostrar models previs a l’alumnat, a continuació proposem alguns exemples que serveixen
de guia:

_AlphaSphere_Instrument esfèric que permet reproduir qualsevol so, ja sigui un loop, un
instrument virtual, etc programat prèviament.

_Gittler Guitar_És una guitarra Fender elèctrica, però amb 31 trasts, 10 més que la
guitarra normal i a més super lleugera!
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_Mi.Mu_Entre roba de vestir i un instrument, la inventora Imogen Heap aconsegueix
generar sons amb uns guants amb sensors de moviment que permeten composar a través
del cos.

_Seaboard_ Teclat creat per Roli que té la possibilitat de tocar-lo amb 5 dimensions

de tacte, de manera que amplia les seves possibilitats expressives al generar: microtons,
canvis la intensitat d’una sola nota i efectes com el vibrat.

Un cop fet el treball de recerca en grup es comparteix davant del grup classe amb una
presentació. Algunes de les eines que poden ajudar alhora de crear presentacions o pòsters
multimèdia poden ser:Thinglink, Canva o Prezi.

DESTINATARIS
_ ALUMNES DE TERCER CICLE DE PRIMÀRIA I PRIMER CICLE D’ESO.

OBJECTIUS
_ CERCAR I INVESTIGAR EN EQUIP SOBRE LES INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES EN LA
CREACIÓ D’INSTRUMENTS MUSICALS NOUS.
_ ENTENDRE D’ON NEIX LA NECESSITAT DE CREAR I INNOVAR I QUIN SENTIT TÉ DINS
EL SEU CONTEXT SOCIOHISTÒRIC.
_ COMPARTIR CONEIXEMENTS SOBRE ELS INSTRUMENTS NOUS TOT IMPULSANT 		
L’APRENENTATGE ENTRE IGUALS.
_ IMAGINAR I REFLEXIONAR SOBRE QUIN SERÀ EL FUTUR EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA I
LES NOVES TECNOLOGIES: QUINS INSTRUMENTS ES NECESSITEN CREAR, QUINS ES
PODRIEN CREAR TENINT EN COMPTE ELS AVENÇOS TECNOLÒGICS, ETC.
_ APRENDRE A UTILITZAR DIFERENTS SUPORTS MULTIMÈDIA PER LA PRESENTACIÓ
DELS INSTRUMENTS MÉS CURIOSOS O INNOVADORS.

CONTINGUTS
_ LA MÚSICA I LES ÚLTIMES NOVES TECNOLOGIES.
_ ELS INSTRUMENTS MUSICALS MÉS CURIOSOS
_ LA INVENCIÓ I LA INNOVACIÓ DINTRE DE L’ÀMBIT MUSICAL.

La música i les noves tecnologies
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PROPOSTA DIDÀCTICA 2:

4_2_2

La música electrònica del segle XX i XXI: creant música electrònica
amb seqüenciadors.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
L’activitat està dividida en dues fases: una de recerca i una altra de creació.
Per a realitzar la recerca es suggereix proposar alguns models de música electrònica del segle XX
com els que s’anomenen a continuació:

_Olivier Messiaen_ i les Ones Martenot: “Fête des belles eaux”
_Pierre Schaeffer_”Cinq études de bruits”
_Karlheinz Stockhausen_ “Studie” (1953), “Studie II” (1954), “Gesang der Jünglinge” (Cant dels
adolescents) (1957) o “Telemusik” (1967)
_Lluis Callejo_ i l’Stokos: “Estructures” 6502 (1982)

Cada audició pot anar acompanyada d’una petita presentació de l’autor, descripció de l’obra i del
context sòcio-històric en el que es va crear. D’aquesta manera se situa a l’alumnat davant l’obra
que els guiarà a l’hora de fer la cerca i la posterior presentació.
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Es recomana formar grups de 3 o 4 persones per treballar conjuntament en la recerca d’alguna
obra musical electrònica, ja sigui perquè els agrada o perquè en volen conèixer alguna de nova.
Aquesta recerca pot ser lliure o guiada en format de pregunta o dissenyant un guió, però no cal
que sigui molt extensa. L’objectiu principal és escoltar diferents estils i sonoritats de música
electrònica i compartir-la amb la resta del grup classe.
A la segona fase, un cop l’alumnat s’ha familiaritzat amb l’estil, podrà crear de manera individual
la seva pròpia obra de música electrònica de manera lliure. Es pot inspirar en alguna de les obres
que s’han escoltat a la classe, un poema, o alguna obra pictòrica, una història, etc.
Un dels programes que es recomanen és el seqüenciador Looplabs, una eina molt intuïtiva, online
i gratuïta, on trobaran infinitat de sons i possibilitats creatives per a realitzar la seva obra musical.
Però qualsevol altre seqüenciador també és vàlid.
Portal web:
Un cop finalitzades les creacions es pot crear una carpeta compartida online (Drive) on podran
penjar les seves composicions i així compartir-les amb la resta de companys/es.

DESTINATARIS
_ ALUMNES DE 3ER CICLE DE PRIMÀRIA (5È I 6È) I DE 1ER CICLE D’ESO (1ER I 2N)

OBJECTIUS
_ OBSERVAR I IDENTIFICAR LES CARACTERÍSTIQUES DE LA MÚSICA ELECTRÒNICA
DELS SEGLES XX I XXI.
_ RELACIONAR LA MÚSICA ELECTRÒNICA AMB EL SEU CONTEXT SOCIOHISTÒRIC.
_ CREAR MÚSICA ELECTRÒNICA AMB UN SEQÜENCIADOR.
_ APRENDRE A SEQÜENCIAR LA MÚSICA TENINT EN COMPTE: ELS TIMBRES, ELS 		
PLANS SONORS, L’ESTRUCTURA, L’ESTIL O LA IDEA QUE ES VOL TRANSMETRE.
_ COMPARTIR AMB EL GRUP CLASSE LES OBRES DE MÚSICA ELECTRÒNICA 		
COMPOSADA.
_ POTENCIAR LA CREATIVITAT A TRAVÉS DE LA MÚSICA I LES NOVES TECNOLOGIES A
L’AULA.

CONTINGUTS
_ ELS ELECTRÒFONS I ELS INSTRUMENTS DE NOVA CREACIÓ.
_ LES NOVES FORMES D’EXPRESSIÓ MUSICAL ELECTRÒNIQUES ALS SEGLES XX I XXI
_ ELS SEQÜENCIADORS D’ÀUDIO: COMBINACIÓ DE LOOPS EN FORMAT DE SO DIGITAL.
_ COMPOSITORS/ES D’OBRES DE MÚSICA ELECTRÒNICA.

La música i les noves tecnologies
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PROPOSTA DIDÀCTICA 3:
La música més moderna al cinema mut

4_2_3

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
La proposta consisteix en editar la música del curtmetratge “Premier prix de violoncelle” de l’any
1907. Igual que la música de les primeres pel·lícules eren mudes i es tocava o improvisava la
música de fons al piano, l’alumnat podrà fer el mateix però creant la música per ordinador.
Abans de realitzar l’activitat de creació musical observarem diferents vídeos per veure com la
música condiciona el significat de la trama del curt, tot creant més misteri, alegria o por.
Un exemple a mostrar seria el següent vídeo, però se’ls pot suggerir que busquin exemples al
Youtube i mostrar-los al grup classe: https://www.youtube.com/watch?v=Xl2lqBonAk0 (Pirates
del Carib. Mateixa escena amb música diferent)
Després de reflexionar sobre com la música condiciona el significat de les imatges i sobre les
emocions que transmeten, es poden visionar vídeos dels primers curtmetratges del cinema mut,
per escoltar el tipus de música que acompanya a cada escena. Un dels exemples podrien ser:

Més informació:

El segon enllaç correspon al vídeo amb el qual podran crear la música per ordinador. Al
curtmetratge es narra la petita història d’un violoncel·lista que es posa a tocar al carrer. Al principi
tot va bé fins que comença a equivocar-se o improvisar notes que no tenen cap sentit musical i la
gent del voltant comença a queixar-se. El públic, per aconseguir que pari de tocar, li llença de tot:
mobles, papers, aigua, etc., fins que una nena li regala un ram de flors i deixa de tocar enmig d’una
muntanya de runes.
És a través de la música que podran aconseguir fer interpretacions diferents sobre la mateixa
història, tot editant diferents sons ja donats per l’educador/a o, fins i tot, enregistrats o trobats
per internet. Un cop ja tenen la música, la poden afegir al vídeo mut amb algun programa d’edició
de vídeo i així compartir el resultat final amb tot el grup classe.
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CONCRECIÓ DE LA PROPOSTA
Abans de realitzar l’activitat, es recomana generar espais de diàleg i reflexió per entendre
els objectius de la creació musical. Entendre l’origen de la música de cinema i les seves
característiques i funcions ajudarà a orientar a l’alumnat.
El següent pas serà dividir el grup classe en equips de treball que crearan conjuntament la
música per després editar el vídeo. Per a realitzar l’activitat, l’educador/a facilitarà tot el
material necessari, però sempre donant marge per buscar altres pistes d’àudio, com poden
ser els sons o el solo de violoncel. El que no es recomana és la font del vídeo, tot i que també
seria una altra possibilitat.

Un cop comencin a treballar, l’educador/a establirà les fases ben definides i descrites
prèviament per poder realitzar l’activitat de manera autònoma:
_ Recerca de vídeos, sons, altres exemples:

_ Definir la idea en equip
_ Seqüenciar el vídeo amb el minutatge de les escenes (o storyboard) per editar el so
_ Editar la música amb un seqüenciador de sons
_ Afegir la música al vídeo mut.

Es pot anar fent un seguiment de totes aquestes fases amb petites entregues en format
escrit per poder avaluar el procés i a més anirà passant per tots el grups de treball per
acompanyar-los, solucionar possibles contratemps o suggerir millores.

La música i les noves tecnologies
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MATERIALS
_ ORDINADORS (ALMENYS UN PER GRUP)
_ CARPETA DE MATERIALS DE VÍDEO I ÀUDIO: VÍDEO MUT, BANC DE SONS, MÚSICA
INTERPRETADA A SOLO PER VIOLONCEL (DURADA SEMBLANT), ALTRES MODELS 		
O EXEMPLES, ETC.
_ ALTRES BANC DE SONS: FREESOUND.ORG
_ SEQÜENCIADORS D’ÀUDIO: REAPER, AUDACITY O LOOPLABS.
_ EDITORS DE VÍDEO: AVS (DESCÀRREGA GRATUÏTA), OPENSHOT (DESCÀRREGA 		
GRATUÏTA), CLIPCHAMPCREATE (ONLINE), ETC.
_ PROJECTOR
_ ALTAVEUS
_ MÒBIL O GRAVADORA PER ENREGISTRAR SONS.

DESTINATARIS
_ ALUMNES DE PRIMER CICLE DE SECUNDÀRIA QUE JA ESTIGUIN UNA MICA 		
FAMILIARITZATS AMB ELS SEQÜENCIADORS D’ÀUDIO COM PODEN SER EL 		
REAPER O EL LOOPLABS.

OBJECTIUS
_ OBSERVAR I IDENTIFICAR LES CARACTERÍSTIQUES DE LA MÚSICA DE LES 		
PEL·LÍCULES.
_ CONÈIXER COM ERA LA MÚSICA DEL CINEMA MUT.
_ RELACIONAR LA MÚSICA I L’EMOCIÓ QUE HI HA DARRERA
_ CREAR EN GRUP LA MÚSICA AMB UN SEQÜENCIADOR A PARTIR DE SONS 			
DONATS, ENREGISTRATS O TROBATS A INTERNET, D’UN CURTMETRATGE DE 		
CINEMA MUT.
_ REFLEXIONAR SOBRE DE QUINA MANERA LA MÚSICA CONDICIONA EL QUE ENS 		
MOSTREN LES IMATGES D’UN VÍDEO.
_ APRENDRE A SEQÜENCIAR LA MÚSICA D’UN VÍDEO DETERMINAT TENINT EN 		
COMPTE LES ESCENES, LA HISTÒRIA I L’EMOCIÓ QUE ES VOL TRANSMETRE.
_ EDITAR UN VÍDEO MUT PER AFEGIR-LI LA MÚSICA CREADA PRÈVIAMENT.
_ COMPARTIR AMB EL GRUP CLASSE EL RESULTAT DEL TREBALL FET EN EQUIP.
_ POTENCIAR LA CREATIVITAT A TRAVÉS DE LA MÚSICA I LES NOVES 				
TECNOLOGIES A L’AULA.
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CONTINGUTS
_ LA MÚSICA I LES EMOCIONS
_ EL CINEMA MUT I DIFERÈNCIES AMB EL CINEMA ACTUAL.
_ CARACTERÍSTIQUES DE MÚSICA DE LES PEL·LÍCULES: COM ERA ABANS I ARA I 		
QUINS RECURSOS ES FAN SERVIR PER CREAR-LA.
_ NARRACIÓ HISTÒRIES A TRAVÉS DE LA MÚSICA.
- SEQÜÈNCIES DE VÍDEO I ÀUDIO. CONSTRUCCIÓ I EDICIÓ DE MATERIALS MULTIMÈDIA.

RECURSOS MULTIMÈDIA

4_2_4

Videojocs musicals, aplicacions, seqüenciadors, blocs i webs d’interès.

_Dipity_ eina multimèdia per crear línies en el temps
_Noteflight_ editor de partitures lliure
_Popplet_ eina per crear gràfics i presentacions en forma d’esquema.
_Música 2.0_ ens dona idees per treballar les competències bàsiques i activitats per
treballar a través de les TIC

_Música i cinema_
_Pianola_Informació sobre el funcionament de la pianola.

_Fonògraf_informació de wikipepia
_Gramòfon_ informació de wikipepia
_Stokos_ informació de wikipepia

La música i les noves tecnologies
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ANNEX:
Fitxes tècniques dels instruments

6

A continuació oferim unes fitxes tècniques dels instruments relacionats amb el contingut de
l’activitat per tenir més informació a l’hora de treballar amb l’alumnat. Per tal d’aprofitar la visita
i jugar amb l’efecte sorpresa us recomanem que reserveu aquest contingut pel treball a l’aula
després de venir al Museu de la Música.

La música i les noves tecnologies
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ORGUE PÉREZ MOLERO MDMB 581
PROCEDÈNCIA

Segòvia 1719

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 7, Sala de Teclats

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

L’orgue Perez Molero consta de dues parts: el cos de
l’instrument (els tubs, registres i teclat) i les manxes.
El moble és de fusta pintada i decorada amb marbres
de colors i figures vegetals daurades en relleu. La
façana presenta diversos jocs de tubs metàl·lics i el
teclat està format per 45 tecles.

CLASSIFICACIÓ

Aeròfon de bisell amb canal i llengüeta senzilla,
amb teclat.

FUNCIONAMENT

Generador de so, acció: el so es genera gràcies a
l’acció de les manxes i el pas que obren els registres
connectats a les vàlvules dels tubs.
Modulació del so: canviat els registres i amb el teclat.
Amplificació del so: caixa de ressonància a la part
superior i als tubs.

USOS I FUNCIONS

És un orgue procedent del convent de monges
clarisses de Santa Maria de Jesús (Àvila).Tot i la
data pintada a l’exterior del 1739, duu una inscripció
a l’interior amb la firma de Pérez Molero, el seu
constructor i l’any 1719, quan es va construir. A part
de construir orgues per les esglésies segovianes,
també va fer d’organista.
Al tractar-se d’un instrument harmònic, acompanyava
les cerimònies religioses, però també va tenir el seu
paper com a solista amb les obres de Johan Sebastian
Bach o Olivier Messian, entre d’altres.

LINKS RELACIONATS
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ORGUE DE MANETA DIEGO EVANS MDMB 35
PROCEDÈNCIA

Londres, 1762

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 10, Romanticisme

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

És un orgue de maneta. Consisteix en un moble de
fusta de caoba dividit en dues parts: la superior, on
hi ha l’instrument, té dues sèries de tubs que són
decoratius que s’obren com una porta per veure el
corró i el mecanisme de dintre, i la part inferior és un
escriptori amb un magatzem de corrons de recanvi.
Tot està decorat amb marqueteria fina i coronat per
una corona de llorer i una lira.

La música i les noves tecnologies

27

CLASSIFICACIÓ

Aeròfon de bisell amb canal i corró de pues.

FUNCIONAMENT

Generador de so, acció: el so es genera gràcies a
l’acció de les manxes i el pas de les vàlvules segons
el que va marcant el corró.
Modulació del so: el mateix corró amb les pues que té
la música programada.
Amplificació del so: caixa de ressonància a la part
superior i als tubs.

USOS I FUNCIONS

Va ser obra de Diego Evans on James Evans, un
rellotger anglès de finals del s. XVIII i principis del
XIX. També va treballar de rellotger per Espanya, per
això sovint signava en castellà. El va construir pel rei
Carles III, i a partir d’aquest es van construir molts
més per les esglésies i les orquestres de ball.

LINKS RELACIONATS

28

PIANOLA Wiessner, Reinhardand Co. MDMB 1702
PROCEDÈNCIA

Nova York, 1911

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 20, Romanticisme

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

És una pianola fabricada el 1911 per Wissner,
ReinhardandCo.El moble és de fusta envernissada
i motllurada suportat per unes rodes i amb dues
potes que aguanten el teclat, amb les tecles naturals
d’ivori i de banús. Té tés de 200 cordes, algunes
agrupades en 2 o 3 ordres, i a la part frontal hi ha una
finestra rectangular que deixa veure el rotlle de cinta
perforada amb vuitanta-vuit forats per a les notes.
Així doncs, té una extensió de vuitanta-vuit notes de
La-2 a Do7.

CLASSIFICACIÓ

És un instrument de corda percudida i de lectura
pneumàtica
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FUNCIONAMENT

Utilitza com a mecanismes pedals i manxes,
palanques de sustain, palanques d’intensitat amb
reguladors independents per baixos i aguts, una
palanca i indicador de control del tempo i una palanca
de rebobinar la cinta i d’inici de la lectura.

USOS I FUNCIONS

La pianola és el primer instrument que permet ser
tocat com un virtuós del piano sense saber música
gràcies a la seva reproducció mecànica. La seva
aparició va incentivar al consum de música i facilita el
naixement de la indústria musical.

LINKS RELACIONATS
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ORGUE DE MANETA Folch i Torres-Baget MDMB 546
PROCEDÈNCIA

Desconegut, 1880-1925

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 10, Romanticisme

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

És un orgue de maneta fabricat entre finals del segle
XIX i principis del XX. Consisteix en un moble de fusta
envernissada, decorat amb elements florals estilitzats
i sanefes daurades. Té una tapa amb frontisses que
deixa veure el mecanisme intern.

CLASSIFICACIÓ

Aeròfon de llengüeta lliure amb cinta perforada

FUNCIONAMENT

És un instrument que funciona amb una maneta i
tres manxes i que utilitza un rotlle de cinta perforada
de 138 mm d’amplada com a suport. Funciona amb
un sistema de lectura per lleves i consta de vint
llengüetes que vibren per aspiració com a generadors
de so.
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USOS I FUNCIONS

LINKS RELACIONATS
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El segle XVIII fou l’època de màxima popularitat per a
aquest tipus d’orgues; se’n construïren models petits
que es penjaven al coll, d’altres que s’arrossegaven
amb rodes, o bé -en el cas de certs models anglesosaltres de més grans que s’empraren sobretot a
l’església.

CAPSA DE MÚSICA Braas J.L. Cie. MDMB 22
PROCEDÈNCIA

Ginebra, 2a meitat s. XIX

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 10, Romanticisme

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

És una capsa de música muntada en un moble de
fusta estil Lluís XV de diferents tonalitats amb parets
laterals de doble corba i quatre potes ondulades. Té
una tapa de vidre que deixa veure l’interior, amb tres
autòmats de coure en forma de monjos budistes que
mouen el cap i els braços per percudir sis campanes.
I a l’interior de la tapa de fusta, hi ha una etiqueta amb
les peces programades.

CLASSIFICACIÓ

Idiòfon, pinçat amb corró i aeròfon.
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FUNCIONAMENT

És un instrument que funciona amb lectura directa i
per lleves i que utilitza un corró de llautó amb pues,
amb vuit peces programades. Consta d’una pinta de
52 més 55 làmines, 6 idiòfons de metall (timbres), un de
fusta (castanyola) amb 7 percussors, un membranòfon
(tambor) amb 7 percussors i 23 llengüetes lliures.
Funciona amb un motor de molla amb palanca d’acció
i té una palanca de canvi i repetició, una altra de tocar
i parar, tres més per activar el tambor, les campanes
i la castanyola, i té manxes.

USOS I FUNCIONS

Els primers mecanismes musicals eren fabricats pels
rellotgers suïssos i tenien només un corró amb pues,
però aquesta capsa musical permet generar diferents
timbres, i els mateixos monjos són els músics.
Les capses de música permeten escoltar música
programada prèviament a qualsevol lloc públic o fins
i tot en l’àmbit privat, doncs, algunes són tan petites
que caben en una butxaca.

LINKS RELACIONATS
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FONÒGRAF The American Graphophone Co. MDMB 1684
PROCEDÈNCIA

Nova York, 1887-1906

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 11, L’indústria sonora del s. XIX

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

Està muntat sobre una caixa rectangular de
fusta envernissada, amb el nom comercial
“TheGraphophone” en daurat a la part frontal. Té el
motor interior duu una tapa de volta, també de fusta i
amb nansa. La botzina externa és un pavelló de llautó
de grans dimensions de forma cònica i amb el final de
trompeta, que es subjecta penjant d’un trípode.

La música i les noves tecnologies

35

CLASSIFICACIÓ

membranòfon, inducció amb cilindre

FUNCIONAMENT

És un instrument de reproducció mecànica que
utilitza un cilindre de 2’ de durada com a suport. Té
mecanismes d’engegada i aturada, cargol variador de
la velocitat i una palanca per aixecar el reproductor.
El motor és de rellotgeria amb ressort i el regulador
de velocitat és centrífug. La transmissió es fa a través
d’una corretja, engranatges i un cargol sense fi.

USOS I FUNCIONS

El Graphophone és el nom comercial d’una versió
millorada del fonògraf que fou inventada pel Volta
Laboratory, fundat per Alexander Graham Bell i Charles
SumnerTainter. Es va convertir en el dispositiu més
comú per enregistrar i reproduir sons des del 1870
al 1880, tot difonent la música clàssica i tradicional a
diferents països.

LINKS RELACIONATS
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GRAMÒFON ELECTROPARLONET MDMB 1140
PROCEDÈNCIA

Barcelona-Suïssa, 1902-1910

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 11, L’indústria sonora del s. XIX

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

És un gramòfon construït entre 1902 i 1910,
probablement a la fàbrica barcelonina ElectroParlonet,
amb maquinària Thorens suïssa. Està muntat en
una caixa octogonal irregular de fusta motllurada i
policromada en tres colors. Té vuit columnes, dues a
cada un dels vèrtex i té decoracions en marqueteria
als laterals. Destaca la caricatura d’un pagès amb
barretina, personatge emblemàtic dibuixat per Gaietà
Cornet (1878-1945) de la capçalera de la publicació
¡Cu-Cut!.Té un suport exterior metàl·lic, decorat amb
motius florals i geomètrics, per a subjectar el braç
acústic, de dues articulacions amb el final en forma
d’u, i el pavelló, que és de llautó i en forma de flor amb
pètals.
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CLASSIFICACIÓ

membranòfon, inducció amb disc.

FUNCIONAMENT

És un instrument de reproducció mecànica que utilitza
un disc de 78 r.p.m. com a suport. El reproductor
porta gravat “Switzerland Puig i Cis. Barcelona” i té
mecanismes d’engegada i aturada i un variador de la
velocitat. El motor és de rellotgeria amb ressort, el
regulador de velocitat és centrífug i la transmissió es
fa a través d’engranatges.

USOS I FUNCIONS

L’aparell va acompanyat amb un llibret que recull els
números de l’any 1902 del setmanari satíric del ¡CuCut! Relligats. El gramòfon, patentat per EmileBerliner,
va ser el primer sistema de gravació i reproducció del
so que utilitza disc pla i el més utilitzat per escoltar
música del 1890-1950 fins a l’aparició del disc de vinil.

LINKS RELACIONATS
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VIOLÍ I VIOLONCEL STROH Compagniefrançaise du gramophone
MDMB 1120-969
PROCEDÈNCIA

Barcelona, 1a meitat s. XX

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 14, segle XX

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

Tots dos són instruments de quatre cordes simples
amb una estructura probablement d’auró però sense
caixa. El mànec és d’auró i el batedor i el cordal són
de banús. Duu dues trompetes amb una membrana
d’alumini connectada a cada una d’elles. El claviller
és corbat i la superfície duu un envernissat d’alcohol.
El violoncel consta de dues trompes amb membrana
d’alumini i el violí d’una i totes actuen de botzina i té
una peanya o suport propi per a mantenir-se vertical.

CLASSIFICACIÓ

cordòfon amb pont i mànec, fricció
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FUNCIONAMENT

El cos d’aquests instruments consisteix en una
peça llarga de fusta, la superfície de la qual serveix
de diapasó, i una membrana flexible a la que se li
ha adjuntant una campana de metall, muntada a un
costat del pont. Els models de concert compten amb
una segona campana més petita dirigida al músic. El
to, sorprenentment, no és metàl·lic. Moltes violes,
violoncels, contrabaixos, guitarres i mandolines s’han
basat en aquest principi de la producció del so dels
violins de botzina.

USOS I FUNCIONS

Es tracta d’un violoncel de botzina, una viola de la família dels
violinòfons (Violinophone, Phonofiddle) o Strohviolins patentats
per Johannes MatthiasAugustusStroh l’any 1899. Fou construït
per la Compagniefrançaise du gramophone fundada el 1899. Els
dos van ser creats per poder ser enregistrats, ja que, llavors, la
campana dels gramòfons no captaven de manera suficient el so
dels instruments de corda fregada.

LINKS RELACIONATS
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FONÒGRAF Edison Bell MDMB 373
PROCEDÈNCIA

Orange, finals s. XIX

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 14, segle XX

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

És un fonògraf muntat sobre una caixa rectangular
de fusta envernissada amb el motor interior, amb la
tapa de volta també de fusta i amb nansa, on hi ha
estampat el nom del fabricant. El fonògraf descansa
sobre una base metàl·lica esmaltada de negre amb
una sanefa groga i té una botzina exterior en forma de
pavelló cònica amb trompeta al final amb la part del
cos de color vermell i la part de la campana de llautó.

CLASSIFICACIÓ

Membranòfon, inducció amb cilindre

FUNCIONAMENT

És un instrument de reproducció mecànica que utilitza
un cilindre de 107 mm de longitud, 55 mm de diàmetre
i una durada de 2’ com a suport. Té mecanismes
d’engegada i aturada, cargol variador de la velocitat
i una palanca per aixecar el reproductor i el motor és
de rellotgeria amb ressort. El regulador de velocitat és
centrífug i la transmissió es fa a través d’una corretja,
engranatges i un cargol sense fi.
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USOS I FUNCIONS

LINKS RELACIONATS
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És un fonògraf fabricat per la casa Edison Bell
durant l’últim quart del segle XIX. A The Edison Bell
Phonograph Corporation, Ltd, (Londre, 1892) se li
va concedir l’exclusiva de fabricació de fonògrafs,
incloent les millores fetes per Edison, Alexander
Graham Bell, Chichester Bell o Charles SumnerTainter.
Els seus suports de cilindres de cera, permetien un
total d’unes 100 reproduccions que podien tornar a
ser gravades un cop s’havien desgastat.

MAGNETÒFON Ampex MDMB 1684
PROCEDÈNCIA

Califòrnia, 1952

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 14, segle XX

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

És un magnetòfon muntat en una caixa rectangular
metàlica. A la part superior, s’hi troba la cinta
magnètica en bobines i que utilitza la cinta com
a suport.

CLASSIFICACIÓ

Electròfon amb programa electromagnètic

FUNCIONAMENT

És un aparell d’enregistrament magnètic de sons,
basat en la imantació permanent d’un suport,
generalment una cinta magnètica en bobines o
bé cassets.
Té una sortida d’àudio i mecanismes d’engegada
i aturada, control del volum, gravador i estèreo
entre molts altres.
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USOS I FUNCIONS

LINKS RELACIONATS
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En el cas d’aquest Magnetòfon Ampex, permetia
gravar o llegir dades sonores. El 1957, la mateixa
marca d’equips d’àudio evoluciona la seva
tecnologia i inventen el gravador de vídeo
(VideoTapeRecorder - VTP).

SINTETITZADOR MOOG PolyMoog MDMB 1678
PROCEDÈNCIA

Buffalo, Nova York 1975

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 14, Segle XX

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

Teclat elèctric amb controladors i altaveus que conté
també un pedal conegut com a Polypedal (model
285a), el qual permet un control de voltatge.

CLASSIFICACIÓ

Electròfon

FUNCIONAMENT

Es tracta del model PolymoogSynthesizer 203a,
un sintetitzador polifònic amb vuit sons predefinits: cordes, piano, orgue, clavicèmbal, ‘funk’,
clavicordi, vibràfon i metalls, que es podien
modificar per complert i crear-ne d’altres però no
eren enregistrables (en memòria). Té un teclat amb
una extensió de setanta-una tecles amb sensor de
velocitat (volum) i és divisible en tres segments amb
controls independents. Té equalitzadors de tres
bandes, control d’envolupants, LFO’s, etc.
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USOS I FUNCIONS

LINKS RELACIONATS
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La companyia Moog va ser pionera en la manufactura comercial
de sistemes de sintetitzadors analògics modulars controlats a
través de voltatge a mitjans dels anys seixanta i posteriorment
van anar incloent millores tecnològiques.
Aquest tipus d’instrument inicialment van ser molt usats per la
realització de directes de música electrònica i música concreta.

ORDINADOR ATARI MDMB 1520
PROCEDÈNCIA

República de Corea

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 14, Segle XX

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

Pantalla d’ordinador, teclat-monitor amb entrada de
disquet, i ratolí.

CLASSIFICACIÓ

Electròfon

FUNCIONAMENT

Té un processador a 8 MHz, pantalla de fòsfor
monocrom i 1 Mb de memòria RAM. Disposa de
manipulació digital de so a 8 bits i com a novetat, de
sèrie, podia reproduir àudio digital.

USOS I FUNCIONS

ATARI, companyia fundada el 1972 per NolanBushnell
i Ted Dabney, que des del principi ha estat propietat
de diverses entitats. Va ser una empresa pionera en la
creació i comercialització de jocs d’arcade, sistemes
de videoconsoles domèstiques, i ordinadors
personals.
Aquest model, ATARI 1040, va ser el primer ordinador
que podia reproduir sons.

LINKS RELACIONATS
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STOKOS Lluís Callejo MDMB 1679
PROCEDÈNCIA

Barcelona

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 14, Selge XX

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

És un stokos creat i fabricat entorn del 1975 per Lluís
Callejo i Creus (1930-1987), un compositor de música
electroacústica català.
L’Stokos està format per una caixa metàl·lica
rectangular, amb una part frontal on hi ha tots els
controladors.

CLASSIFICACIÓ

Electròfon

FUNCIONAMENT

L’Stokos és un generador de sons estocàstics que
aconsegueix generar so mitjançant un ordinador
emprant un microprocessador AIM 65 de Rocwell
(1980), amb programes desenvolupats per Vicente
Larios i ConrdadoDubé.

USOS I FUNCIONS

Emprat en la música electroacústica.

LINKS RELACIONATS
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ORGUE HAMMOND Hammond Ibérica MDMB 1515
PROCEDÈNCIA

Barcelona

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 14, Segle XX

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

És un orgue elèctric Hammond, fabricat i comercialitzat
per Hammond Ibérica a Barcelona cap a l’any 1973. Té
unes dimensions de 830x800x530mm.
Es tracta del model Sounder, format per un moble de
fusta conglomerada i aplacada amb proteccions de
tela pels altaveus, que es troben a la part inferior. El
teclat té una extensió de trenta-set tecles, de Do a Do
i un pedal model TheSounderfromHammond.

CLASSIFICACIÓ

electròfon amb teclat

FUNCIONAMENT

Aquest orgue presenta un moble de fusta, tancat o
amb quatre potes, amb un sistema de 25 o 32 pedals
pels sons del baix. A la consola hi ha dos teclats de
cinc octaves; a sobre d’aquests hi ha quatre jocs de
nou drawbars o barres lliscants que permeten afegir
harmònics (generats mitjançant «rodes fòniques»
(tonewheels) al so fonamental de cada nota.
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USOS I FUNCIONS

LINKS RELACIONATS
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Els orgues Hammond van ser inventats per l’americà
LaurensHammond (1895-1973) i estaven basats en els principis
electromagnètics. Van tenir molt èxit als anys seixanta i setanta,
ja que es tocaven en diferents gèneres musicals: jazz, soul, rock,
funk, ska, etc., i el 1991, el nom va ser adquirit per Suzuki.
Té varis registres (Flute, Strings, Ham, Reed, Transposer,
RepeatRate), ritmes (Rate, Autochord, Waltz, Marsch, Rock, Ballad,
Latin), varis botons i controls (Taouch, Volume, Vibrato, On / Off) i
acords (major i menor).
Aquest nou instrument va tenir molt d’èxit en ser acceptat tant
per les esglésies com per músics de jazz, i es va acabar convertint
en una icona de la música popular dels anys 50, 60 i 70.

GUITARRA ELÈCTRICA FENDER-STRATOCASTER
Leo Fender MDMB 1691
PROCEDÈNCIA

Estats Units d’Amèrica

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 14, Selge XX

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

La guitarra FenderStratocaster, coneguda amb el nom
de Strat, va ser dissenyada per Leo Fender el 1954
com una evolució de la guitarra FenderTelecaster,
dissenyada per ell mateix.
És una guitarra elèctrica de sis cordes simples, de
cos sòlid i amb cut-away per a proporcionar més
comoditat a l’intèrpret. Consta de tres pastilles
electromagnètiques, varis controladors de volum
i de to i d’un colpejador. El batedor, sobreposat a la
taula, presenta vint-i-un trasts fixos i deu marcadors
de posició i el claviller té aquesta forma tan peculiar
i patentada per la marca. Cal remarcar que es tracta
del model disseny pel 25è aniversari de la casa i té el
número de sèrie 259743.

CLASSIFICACIÓ

Cordòfon amb pont i mànec, pinçat
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FUNCIONAMENT

A diferència de les guitarres acústiques, té cos
sòlid, sense caixa de ressonància, i per a amplificar
el so de les cordes disposa d’unes pastilles
electromagnètiques que converteixen la vibració
de les cordes metàl·liques en un corrent elèctric
variable, que posteriorment s’envia a un amplificador i
d’aquest als altaveus, que són els veritables emissors
del so.

USOS I FUNCIONS

La innovació d’aquesta guitarra tant en els aspectes
estètics com en les noves possibilitats sonores, va fer
que es convertís en un model mític per als guitarristes
de tot el món, i va sonar a mans dels intèrprets més
destacats i emblemàtics del segle XX, com és per
exemple Eric Clapton.

LINKS RELACIONATS
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GUITARRA ELÈCTRICA GIBSON MDMB 1690
PROCEDÈNCIA

Kamalazoo (Michigan)

UBICACIÓ EN EL MUSEU

Espai 14, Segle XX

DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA

La guitarra, de marca Gibson i model Les Paul, va ser
cosntruïda a Kalamazoo el 1981.
És una guitarra elèctrica de sis cordes simples, cos sòlid,
sense caixa de ressonància, normalment de caoba,
amb una taula massissa i bombada, habitualment
d’auró. La taula harmònica té forma de vuit irregular
i consta de tres pastilles electromagnètiques a part
dels controladors de volum i de to i del colpejador.
El batedor, sobreposat a la taula, presenta vint-i-dos
trasts fixos i deu marcadors de posició i el claviller és
mecànic. Té el número de sèrie 8029164

CLASSIFICACIÓ

Cordòfon amb pont i mànec, pinçat
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FUNCIONAMENT

A diferència de les guitarres acústiques, té cos
sòlid sense caixa de ressonància, i per a amplificar
el so de les cordes disposa d’unes pastilles
electromagnètiques que converteixen la vibració
de les cordes metàl·liques en un corrent elèctric
variable. Posteriorment aquest corrent s’envia a
un amplificador i d’aquest als altaveus, que són els
veritables emissors del so.

USOS I FUNCIONS

La guitarra Les Paul està considerada, juntament
amb la FenderStratocaster, la guitarra elèctrica de
cos massís més popular del món. Entre els músics
emblemàtics del segle XX que l’han feta famosa hi
trobem Jimmy Page, Bob Marley, Paul Mc.Carteny
(The Beatles).

LINKS RELACIONATS
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