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PRESENTACIÓ  

Quotidiafonismes és un concert audició comentat on els instruments són 

estris que utilitzem en la nostra vida diària. Inspirat en el concert de Tubs 

del Món, del mateix grup. 

Una escombra, una tanca, un penjador, un totxo, un peu de micro, un hula 

hop, una crossa, una roda, una cadira, un tub de rec..., tots aquests 

objectes deixaran sentir la seva veu més musical acompanyats de baix, 

percussió i algun altre artefacte inesperat convertit també en instrument. 

Aprendrem que els objectes guarden cadascun un so o una música (on és, 

a vegades, la diferència?) i ens adonarem, un cop més, que les coses no 

són només el que semblen.  

Una delirant ruta sensorial pel peculiar món d'en Xavi Lozano i la seva 

banda. Un passeig interactiu on els objectes quotidians esdevenen 

insospitats instruments musicals gràcies a l'enginy d'aquests artífexs 

musicals.  

  

FITXA ARTÍSTICA  

   

Grup:  Bufa&Sons  

Direcció musical   Xavi Lozano   

Intèrprets   Xavi Lozano (objectes sonors),   

  Marc Vila (percussions i kalimba)  

  Guillem Aguilar (baix, ukelele i 

steel drum)  

 Andreu Hernandez (bateria)  

Durada 60 minuts  

  

  



ELS INTÈRPRETS  

Xavi Lozano: (1966) un dels músics més sol·licitats del panorama musical 

actual, condueix el seu propi projecte, el grup Tactequeté, i col·labora amb 

una inacabable llista de formacions i solistes com ara la Companyia Elèctrica 

Dharma i Lluís Llach. Va estudiar al Conservatori Professional de Badalona, 

tible i saxo. Toca instruments de vent tradicionals i aeròfons en general. Ha 

estudiat flauta de bambú a l’Índia. Ha composat música per a teatre, dansa 

i cinema i és col·laborador i presentador del programa Atrapasons de TV3, 

dedicat a l'educació musical dels infants.  

 

Marc Vila: (Barcelona 1974) Estudià a l’Escola de Música de Badalona 

amb Ernest Martínez i Tito Busquets. Ha estat professor de l’Escola de 

Música de Tiana. Ha treballat amb diferents artistes i ha participat en 

diferents festivals.  

  

Guillem Aguilar: (Badalona 1972) Toca el baix elèctric, la mandola i el 

gimbri. Va estudiar al Conservatori de Badalona, a l’Escola de Música de 

Barcelona i al Taller de Músics de Barcelona. És membre de vàries bandes i 

col·labora amb diferents artistes. Ha treballat en el camp de la dansa amb 

diferents companyies i també en el camp del circ. Com a baixista, és 

especialista en flamenc.  

  

  

  



EL GRUP PARLA DE L’ESPECTACLE  

Bufar tubs és antic. Bufar canyes, plomes, fèmurs. Bufar bolígrafs, 

escombres. Hem estat i estem envoltats de tubs. Allà on mirem hi ha 

flautes. Nosaltres mateixos som tubs.  

Els instruments musicals usats al servei de l’emoció són màgics. 

Transformen aire en alè, vibracions (acústiques) en vibracions 

(emocionals), silencis en sentències. Guareixen o enfonsen tenyint la 

realitat immediatament.  

A “Quotidiafonismes” s’intenta una doble transformació: objectes en 

instruments (no són sinònims en moltes ocasions?) i so en música (on és, 

a vegades, la diferència?...). I es considera una crossa i una flauta 

travessera filles de la mateixa mare. Per què és més interessant el “què s’hi 

fa?” que el “què és això?”.  

 

Si amb un pal de fregar extensible podem tocar melodies forte, piano, agut 

i greu, no hi hauria cap raó per a considerar-lo gaire allunyat de qualsevol 

altre instrument estàndard com ara un trombó de vares, no gaire menys 

estrambòtic però totalment assumit (i que, com el pal de fregar, també 

s’estira i s’arronsa, i no són els únics!). Fer música amb una escombra és 

molt menys problemàtic que escombrar amb un trombó. També hi ha 

instruments més modestos, i que a més es poden menjar, com ara una 

oliva.  

És evident que la descontextualització comporta imatges còmiques. Tocar 

una oliva fa gràcia i és molt difícil, per a no dir impossible imprimir 

dramatisme o amplitud a l’execució. Però al cap i a la fi i per a l’empresa 

que ens ocupa, la comicitat sempre ha estat una bona eina per a treure la 

pols i fer caure barreres. I també per a inventar nous continents per a vells 

continguts i viceversa.  

La música és a tot arreu perquè la hi portem nosaltres. En formem part. 

Som música en mans d’uns instruments que anomenem musicals i que ens 

escullen com un somni tria a algú per a poder ésser somiat. Llavors la 

disciplina ja no pesa, el sacrifici desapareix i el camí queda lliure cap al 

desenvolupament de la creativitat, l’empremta individual i l’esperit crític.  

Activar la curiositat i compartir les descobertes és el millor que podem fer 

per a poder seguir formulant-nos “Les preguntes”. No som res més.  

  

  



ELS INSTRUMENTS I LES SEVES FAMÍLIES  

 

ELS INSTRUMENTS DE VENT  

Reben aquest nom els instruments en els quals el so es produeix per la 

vibració d’una columna d’aire dins d’un tub.  

  

Una mica d’història  

Entre les restes de la majoria de civilitzacions antigues s’han trobat diferents 

instruments de vent. Alguns pràcticament sense elaboració per part de 

l’home (com la conxa marina) i d’altres elaborats amb materials fàcils 

d’obtenir pels homes primitius (com les flautes fabricades amb ossos o amb 

trossos de canya). Tots aquests instruments es van desenvolupar en la 

majoria de cultures del nostre planeta. Així doncs, trobem instruments de 

vent molt similars que cada cultura ha adaptat i ha anomenat de forma 

diferent.  

A la cultura antiga xinesa trobem flautes anomenades de Pau (si-siao), 

flautes de bambú amb forats (siau o uo ), les flautes travesseres (ti o chou) 

i diferents tipus de trompetes.  

A l’antiga cultura jueva també es parla de flautes (com la ugabo tedil) o la 

banya de xai (scho-far).  

En la cultura de la Grècia i la Roma clàssiques també es parla de diferents 

instruments, sovint relacionats amb els seus Déus (la Tibia o Oboè era un 

instrument que intervenia en l’ofrena als déus). També hi podem trobar la 

Fidula (flauta de dos tubs), el Cerni (trompa), la Tuba (trompeta amb sons 

greus) i el Litus (trompeta de tub llarg i pavelló reduït).  

Aquests instruments perduraren en cada cultura (i alguns encara ho fan) 

fins al final de l’Edat Mitjana. Llavors, a Europa, es comencen a construir 

instruments de vent més perfeccionats, amb més possibilitats tant de so 

com d’utilització. Un altre invent que tenia molt d’èxit en aquesta època 

eren els orgues de les esglésies que normalment acompanyaven les 

cerimònies religioses.  

A principis del Barroc, ja trobem alguns instruments de vent força definits 

com la flauta travessera, el clarinet, l’oboè i el fagot (pel que fa a les fustes), 

i les trompes, trombons i trompetes (pel que fa al metall), encara que molt 

rudimentaris. La majoria d’aquests instruments ja eren utilitzats en 

composicions d’autors com J.S. Bach. Ja a finals del segle XVIII, i gràcies 

bàsicament a l’èxit de les obres simfòniques de Haydn i Mozart, queda 

definida l’orquestra “clàssica” amb dues flautes, dos clarinets, dos oboès, 

dos fagots, dues trompetes, dos o quatre trompes i, en algunes ocasions, 

dos trombons de vares.  

  



I a partir d’aquest esquema d’orquestra, que es popularitzà a tota Europa, 

els instruments es van anar perfeccionant cada cop més i, gràcies a una 

colla d’inventors, els instruments van fer un salt molt important fins arribar 

als sistemes de vàlvules, pistons o claus. Stölzel, Blühmel, Sattler, Keil, 

Riedl, Wieprecht o Sax són alguns dels que van marcar l’evolució d’aquests 

instruments. Cal dir que alguns instruments són veritables invents originals, 

com és el cas d’Adolf Sax, que es va inventar el saxòfon.  

 

Característiques generals  

A nivell general, els instruments de vent es regeixen per tres principis 

bàsics:  

  

1. El so, en tots els instruments de vent, és el resultat de la vibració 

produïda a causa de l’aire. Pot ser a través de diferents mitjans (bufant, 

manxant,…), però l’origen de la producció del so i el que identifica la 

família és l’aire, el vent.  

  

2. A partir de l’aire, el so es pot aconseguir per diferents mitjans 

(llengüetes, bisell, vibració dels llavis en un broquet). El que marcarà 

molt, doncs, davant de quin tipus d’instrument de vent ens trobem, quin 

tipus de so es produirà, serà la manera en què transformem l’aire emès 

en so.  

  

3. Una vegada aconseguit el so, podem variar-lo (fer diferents notes). 

Aquesta variabilitat depèn de dos factors amb els quals podem jugar i 

fer diferents combinacions:  

• La llargada o grandària del tub o cavitat per on passa l’aire: a major 

recorregut ens sortirà una nota més greu. Aquest factor, per exemple, 

en els instruments de vent metall el controlen els pistons o les vares; 

en els de vent fusta, però, es fa a partir de tapar o  

destapar els forats que hi ha en el tub.  

• La força de l’emissió. D’aquesta manera, en alguns instruments, com 

els de vent metall, només sobrebufant a diverses intensitats podem 

fer ja moltes notes.  

  

En definitiva, la majoria d’instruments de vent que es bufen es poden reduir 

a tres parts bàsiques:  

• Embocadura (amb bisell, canya o broquet)   On es crea el so  

• Tub (amb forats o pistons)        On es varia la nota  

• Pavelló o campana           Per on surt el so  



  

 

ELS INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ  

Reben aquest nom els instruments en els quals el so es produeix per la 

vibració d’un cos sòlid.  

  

Una mica d’història  

Els instruments de percussió, més que els de les altres famílies, van néixer 

dels sorolls de la vida. A la Prehistòria, es picaven dues peces de sílex per 

tal de fer-ne un utensili, el rem del pescador rascava amb regularitat la vora 

de la piragua, les dones deixaven caure cadenciosament la mà de morter al 

fons del recipient per aixafar el gra,… Xocs, dringadisses, remors; els 

instruments de percussió reprodueixen aquests sons i ritmes i, 

evidentment, resulten d’allò més atractius per als nens i per als no tant 

nens i, per tant, són  material molt útil per fer música.  

En una primera etapa de l’evolució humana, l’home feia servir tot el seu cos 

com a instrument musical: picava de peus a terra rítmicament, aplaudia 

amb les mans o sacsejava collarets i braçalets d’os, grans o petxines. Tot 

ell feia música per parlar amb els déus.  

  



Posteriorment, començà a fer sons amb els estris que usa habitualment, 

com per exemple, un bastó de ritmes fet de canya de bambú assecada (estri 

per pescar) que, amb les restes de la polpa eixuta per dins, sonava quan 

s’agitava l’instrument o quan se’l colpejava.  

Més evolucionat és el tambor de fusta: a un arbre sec i buit col·locat 

horitzontalment se li feien uns talls en la part superior a manera de dues 

llengüetes separades, una més gran que l’altra i que, percudides, posaven 

en vibració l’aire, que era amplificat per la caixa de ressonància (tronc) amb 

dos sons diferents.  

  

Característiques generals  

Hi ha diverses maneres de fer vibrar un cos sòlid:  

 

  
 

 

• Percudint (picant) amb les mans:  conga, bongo, pandereta  

• Percudint amb una maça o una baqueta:  timbal, triangle, xilofon  

• Percudint l’un contra l’altre:  platerets, claves, castanyoles  

• Fregant amb una baqueta:  guiro  

• Sacsejant:  maraques, pandereta, cascavells  

  

  

  



ELS INSTRUMENTS DE CORDA  

Són els instruments en què el so és produït per la vibració d’una o més 

cordes més o menys tensades, llargues o gruixudes.   

  

Una mica d’història  

Els instruments de corda disposen, la majoria, d’algun tipus de ressonador 

que, en les societats primitives, es confeccionava amb una carbassa seca o 

una petxina. L’arc de caça és d’on provenen probablement la majoria 

d’aquests instruments.  

Centrant-nos en l’origen i provinença dels instruments de corda que 

intervenen en l’espectacle, el violoncel apareix al voltant de 1560, com a 

representant del baix de la família del violí.   

Esdevenen autèntics violoncels  els instruments anomenats baixos de viola 

da braccio, construïts per Amati, Gasparo da Saló i Maggini a les darreries 

del segle XVI. Aquest instrument tarda a imposar-se perquè el baix de viola 

de gamba es resisteix a desaparèixer.   

La primera música dedicada al violoncel solista és escrita a Itàlia (1689) per 

Domenico Gabrielli: “Ricercari e canzoni”.  

El contrabaix és l’instrument més greu de la família de la corda fregada i és 

el resultat de la combinació de la viola de gamba i el violí. Les espatlles 

baixades, els riscles més senzills i el fons pla provenen de la viola de gamba, 

i l’ànima, la taula harmònica, les efes i el fons bombat provenen del violí. 

Aquest instrument apareix cap al 1620. La forma d’agafar l’arquet també 

confirma el seu doble origen: per una banda, països d’influència germànica 

i, per l’altra, països més occidentals com Anglaterra, França, Itàlia, els 

països nòrdics i Espanya.  

 Sobre els orígens de la guitarra, se’n coneixen dues teories: la primera la 

qualifica d’instrument vingut de l’Orient i introduïda a la Península Ibèrica 

pels àrabs, i la segona li assigna procedència grecoromana.  

En el segle XII tenim la guitarra morisca, que coincideix amb la mandola i 

està emparentada amb el llaüt, i la guitarra llatina, que té tapes planes 

unides amb aros, amb mànec llarg i claviller, semblant al del violí. A finals 

del 1600 es comença a perfeccionar la tècnica del puntejat amb els dits.  

Durant els segles XVIII i XIX es coneixen grans guitarristes com F. Sor, D. 

Aguado i F. Tàrrega.  

La mandolina i la mandola són introduïdes a la península pels àrabs i estan 

molt emparentats amb el llaüt. La més coneguda és la mandolina 

napolitana, ideal per acompanyar serenates i cançons d’amor i a la qual 

Vivaldi va dedicar dos concerts.  

  



Característiques generals  

Tots aquests instruments tenen una caixa de ressonància de molt diversa 

configuració i normalment proporcional a l’envergadura de les cordes. 

S’anomenen cordòfons.   

Distingim els següents instruments de corda:   

• De corda fregada o de corda i arc: violí, viola, violoncel, contrabaix, 

mandola, rebec o rabel, viola d’amore, viola da gamba.  

• De corda polsada o pinçada: arpa, clavicèmbal, espineta, llaüt, 

guitarra,, balalaika, vihuela de mà.  

• De corda percudida: piano, cèmbal hongarès.  

  

  

 

ALTRES INSTRUMENTS  

No solament aquests instruments compleixen el seu principi físic sonor, sinó 

que amb altres objectes quotidians, com per exemple un globus, podem 

tenir un “instrument” de vent (desinflant-lo), de percus 

sió (percudint sobre d’ell) i de corda (tensant i pinçant la corda que el 

subjecta).   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

OBJECTIUS I CONTINGUTS PEDAGÒGICS  

Conceptuals  Els instruments de percussió  

Els instruments de vent  

Els instruments de corda  

Funcionament bàsic de la producció del so en les tres 

famílies d’instruments  

Procedimentals Reconeixement d’alguns instruments   

Diferenciació dels instruments per famílies  

Pràctica de ritmes  

Audició activa en una audició en directe  

Actitudinals  Respecte pels músics i la música   

Interès i gaudi per la música d’arreu del món  

Audició atenta amb la implicació de tot el cos  

Imaginació a l’hora de construir instruments  

  

  

PROPOSTES DE TREBALL  

ABANS DE L’ESPECTACLE  

 Com en tot concert o activitat escènica amb intencionalitat educativa, no 

podem oblidar que estem educant els nostres alumnes com a espectadors. 

I és de gran importància tot el diàleg que es faci en aquest sentit, tant amb 

anterioritat com amb posterioritat a l’espectacle.  

Recalquem en especial els valors del respecte i de la valoració del treball 

dels intèrprets. Cal fer-los veure que per oferir-nos una audició d’una hora, 

aquells artistes han hagut de esforçar-se estudiant i treballant durant molt 

de temps. Que posar-se dalt d’un escenari i fer-ho bé no és gens fàcil i no 

tothom ho pot fer.  

  

 Abans de l’espectacle seria convenient parlar dels instruments que tenim 

a l’escola, els que podem trobar a una orquestra simfònica, els que podem 

trobar en una formació de jazz, en una de salsa,… i aprofitar les noves 

tecnologies per endinsar-nos en el món dels instruments de percussió, de 

vent i de corda d’arreu del món.  

Caldria també explicar que assistirem a un concert una mica atípic, ple 

d’instruments i de sons que potser no ens són quotidians.   

  



DESPRÉS DE L’ESPECTACLE  

 Una vegada vist l’espectacle intenteu parlar-ne i debatre’l de forma crítica. 

Creiem que en aquestes edats ja són capaços de començar a elaborar 

opinions pròpies i que es pot intentar que busquin arguments o detalls que 

recolzin les seves idees.  

Us proposem dos temes que facin de guia per aquest procés i amb uns 

objectius bastant concrets:  

  

• Com definiríem un instrument de vent? i un de percussió? i un de 

corda?  

A aquestes edats ja saben com són aquests instruments, però aquest 

espectacle és una excusa perfecta perquè es plantegin com definir-

los amb les seves paraules.  

  

• Quina diferència hi ha entre so i soroll?  

 Aquest debat és vital en una reflexió musical, però encara és més 

important per tot el tema de contaminació acústica que hi ha al 

darrera. La conclusió habitual és que és subjectiu, però seria 

interessant que intentessin posar uns indicadors el màxim de clars.  

  

 Podeu crear i experimentar amb instruments senzills que parteixen de 

l’aire: bufar una ampolla, xiular, els tubs sonors que en fer-los voltar “tallen” 

l’aire, bufar un full de paper, etc.  

  

 Juguem a crear diferents paisatges sonors.   

Una manera de fer-ho és  dividint  la classe en quatre o cinc grups. Cada 

grup tria un paisatge real (una ciutat, una selva, el mar, un bosc de nit,…) 

i l’intenta representar només amb sons d’objectes de la classe, del cos, amb 

la veu,… Els altres grups hauran d’endevinar quin paisatge estan 

representant.   

Seguidament, podeu començar a utilitzar instruments de percussió que 

tingueu a l’aula o bé instruments de vent que podeu improvisar, per fer 

sonar els paisatges.   

En lloc de paisatges, també poden ser altres temes com: diferents 

màquines, rellotges, fenòmens atmosfèrics, etc.  

  

  



DESCOBRIM ELS INSTRUMENTS MUSICALS  

El mestre pot presentar i fer sonar diferents instruments musicals: triangle, 

caixa xinesa, cascavells, xil·lòfon, guitarra, flauta, etc. i els alumnes 

n’hauran de recordar el nom.  

• El mestre fa sonar un instrument sense que un alumne el vegi. Aquest 

ha de reconèixer l’instrument que ha sonat.  

• El mestre toca diversos instruments, sense que els alumnes ho vegin. 

Ells han d’endevinar els instruments i l’ordre en què apareixen.  

• Cada nen agafa l’instrument que més li agrada. El mestre toca un ritme 

senzill i ells el repeteixen amb el seu instrument.  

• Escolliu un disc, per exemple La Història d’un soldat d’Igor Stravinsky o 

En Pere i el llop de S. Prokofiev. Cada alumne té un full dividit en tres 

columnes, una per cada família d’instruments. Escolteu-ne un fragment 

i quan reconeguin un instrument, hauran d’escriure’n el nom en la 

columna corresponent. Després torneu-lo a escoltar i poseu en comú el 

que han opinat.  

  

DESCOBRIM ELS SONS DEL COS HUMÀ  

• Jugueu a produir i escoltar els sorolls del propi cos:  

  Mans: picar, fregar, gratar...  

  Boca: parlar, cridar, xiular, tossir, fer sonar una vocal...  

  Peus: caminar, córrer, saltar, picar, arrossegar...  

• Cada alumne ha de fer un so diferent mentre els altres l’escolten, 

procurant no repetir els que ja han fet els companys..  

• Experimenteu la sensació de cridar, i en contraposició, la d’estar en 

silenci.  

  

DESCOBRIM ELS SONS DEL NOSTRE ENTORN I DE LA NATURA  

• Escolteu els sons que es produeixen en el món que ens envolta: a la  

classe, a l’escola, al carrer, a la natura… Parleune 

i feu-ne un llistat.  

Per exemple: El primer instrument de vent ens 

l’ofereix la natura. Escoltar, en un dia ventós, 

l’udol del vent quan fa vibrar les fulles i les 

branques dels arbres.  

• Tots els nens, en silenci, recorden els sons que 

ens envolten. Cada nen n’escull un i després 

intenta imitar-lo amb una part del seu cos.  

  



DESCOBRIM ELS SONS DELS OBJECTES  

• Buscar objectes que produeixin sons, escoltar-los i observar la 

diferència.  

  Capsa de cartró: picar, fregar...  

  Taula: picar amb les mans, picar amb un llapis...  

  Paper: trencar un paper, arrugar-lo, bufar per un costat...  

• Cada nen fa sonar un objecte, mentre els altres escolten el so.  

  

 Feu adonar als alumnes de la importància del ritme en tota classe de 

música, escolteu diferents estils de música semblants als que hem escoltat 

a l’espectacle i comenteu com és el ritme en cada peça, quina importància 

hi té, quins instruments el porten...  

  

• Podeu proposar un treball de polirítmies (veu, palmes i peus) com el que 

us posem a continuació:  

  

• Caminar una pulsació i dir o picar ritmes de 8 pulsacions a sobre. A partir 

d’aquí es poden fer dos grups i que caminin tots, però cada grup picant 

una cèl·lula rítmica diferent.  

  

• Picar negres amb les mans i dir, amb una síl·laba neutra; fer alguns 

contratemps. Per exemple:  

  

 

  

  

  



• Si es vol acabar de complicar es pot intentar caminar (o picar amb els 

peus) una pulsació, amb les mans fer una altra pulsació i dir amb la veu 

una seqüència rítmica de 8 pulsacions.  

  

 A continuació proposem un parell d’exercicis rítmics per a quatre 

instruments: pandero, triangle, caixa xinesa i claves. També es poden 

realitzar amb instruments casolans: paella, cassola, llauna amb arròs, 

ampolla, etc.  

 

  
  

  

  



EXERCICIS DE SO I SILENCI  

• Expresseu el so i el silenci (absència de so) amb el propi cos. Mentre 

sona una música, tothom es mou per l’espai (corre, camina, salta...) o 

mou el cos sense desplaçar-se. Quan la música no sona tothom ha 

d’aturar-se.  

També es pot utilitzar el conegut “joc de les cadires”.  

  

• Dibuixareu objectes i imatges que veiem o utilitzem habitualment. 

Agrupar-los segons representin la presència o l’absència del so. Per 

exemple:  

agruparem la moto i la campana - sonen  

agruparem el núvol i sol - no sonen  

  

  
EL RECICLATGE MUSICAL  

• Parleu de què vol dir la paraula “reciclar” i de la importància que té en la 

gestió dels residus i la protecció del medi ambient. Després dialogueu 

entre tots per veure a què es deu referir això de “reciclatge musical”. 

Penseu elements musicals susceptibles de ser reciclats per a altres usos: 

elements quotidians inservibles com a instruments, melodies que no ens 

agraden en noves peces, instruments vells com a decoració d’una casa; 

etc.  

• Podeu mirar la web de Pascal Comelade, que entre moltes altres coses 

utilitza joguines per fer música http://ca.wikipedia.org/wiki/Pascal_Comelade.   

En aquesta pàgina podeu veure (en el vídeo Russian Roulett) com un dels 

músics utilitza una palleta com a instrument de vent que, en tallar-la, va 

fent els sons més aguts. http://www.youtube.com/watch?v=3WFMWR_HAfk   

Altres exemples de grups que fan música amb elements diversos els podeu 

trobar en aquestes webs, utilitzen pilotes de bàsquet estris de cuina, 

escombres:  

  



 

http://www.youtube.com/watch?v=ik8jICj8juc http://www.youtube.com/watch?v=n-

_mUAhzhkg&feature=related  

  

• També Pep Gol fa reciclatge musical, a la seva pàgina www.pepgol.com 

podreu veure instruments que han construït i, dins l’espectacle Tot 

bufant, hi ha exemples de molts instruments que es poden fer amb 

elements reciclats.  

  

• Us pot interessar veure la pàgina del programa de TV3 Atrapassons que  

presenta Xavi Lozano http://www.tv3.cat/pprogrames/atrapasons/atrSeccio.jsp    

• Escolteu un fragment de la Simfonia de les joguines 

de L. Mozart (abans atribuïda a Haydn) i descobriu 

les diverses joguines que hi destaquen. Parleu 

després de l’ús no habitual d’uns objectes infantils 

(per jugar) en una peça d’orquestra.  

  

• Feu-los notar el “reciclatge” o nou ús de melodies 

en casos com les variacions sobre algun tema 

popular: les variacions Ah, vous dirai-je maman de 

W.A. Mozart (cançó de les oques) o les variacions 

sobre el Carnaval de Venècia de N. Paganini (cançó 

de “El meu capell”) en són uns bons exemples.  

  

• Construïu-vos algun instrument amb materials reciclats com els que us 

han mostrat a l’espectacle.  

  

  



 

WEBGRAFIA  

Instruments de vent:  

http://wapedia.mobi/ca/Instrument_de_fusta 

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

http://grups.blanquerna.url.edu/m23/  

http://pablodemica.blogspot.com/2007/10/els-instruments-de-vent.html  

  

Instruments reciclats:  

www.tv3.cat/videos/209683885  

http://mmusica-escola.blogspot.com/2008/10/instruments-amb-

materialreciclat.html  

www.jornal.cat/noticia/fer-musica-amb-el-reciclatge-de-

deixallestecnologiques  

  

Constructors d’instruments a Catalunya:  

http://www.casacota.cat/8/sergic/sergic.htm 

http://www.orguesblancafort.com/  

http://www.dmoz.org/World/Catal%C3%A0/Arts_i_cultura/M%C3%BAsica 

/Recursos/Instruments/  

  

Tallers d’instruments reciclats:  

http://www.jouscout.com/taller2.htm  

  

Percussió, humor i moviment són els elements bàsics del grup Stomp d’una 

forta personalitat, qualsevol objecte els és útil per produir un ritme.  

En les seves gires, han actuat també a Barcelona. Vegeu-ne algunes pàgines  

http://www.stomp.co.uk/  

http://www.eldebat.cat/cat/notices/_stomp_l_art_de_la_percussio_52271.php  

  

 

 

 


