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10

1 Vivències musicals. Per què estudiem música?  

2 Samba de les notes (Paco Valeriano). Escolta la cançó i, després, can-
ta-la amb el nom de les notes.

1. Samba de les notes

1, 2

Pàgina 
122

Paco Valeriano

El ritme és un element que està immers en la natura i en els seus 
cicles d’activitat i repòs. El nostre cos també forma part de la natura 
i té moviments interns relacionats amb ritmes bàsics (els batecs del 
cor, la circulació de la sang, el ritme de la parla, de la respiració, del 
moviment…).
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11

1.1. La pulsació

3  Escolta aquest exemple sonor. El so del rellotge és constant i regular.

4 Audició. Simfonia del rellotge. «Andante» (Franz Joseph Haydn)

5 Samba de les notes. Canta la cançó portant les pulsacions.

6 Cos i percussió. Els tam-tams del meu cor (Eric Noyer, Eulàlia Vila-
ginès) 

7 Repertori. We will rock you (Brian May)

La pulsació és l’element rítmic que ordena la música en el temps, com a batec regular, continu i 
constant. La pulsació serveix per:

– Establir la unitat de pulsació.
– Establir el tempo o velocitat de la música, és a dir, quant dura una blanca, una negra, una corxera…  

Si establim que el valor d’una blanca és de 60 pulsacions per minut (p/m), el valor de la negra serà 
de 120 p/m, el de la corxera, de 240 p/m, etc.

3

�  El metrònom és l'aparell que ens 

dóna la unitat de mesura exacta 

de qualsevol peça musical. El 

de l'esquerra és un metrònom 

mecànic, mentre que el de la 

dreta és electrònic

Negra

Blanca

Corxera

Pàgina 
72

Pàgina 
114

Pàgina 
94
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Les fi gures no tenen durades fi xes, però sempre mantenen un ordre 
d’equivalències fi xes entre si.

1.2. De la durada al ritme

8  Aprèn els conceptes i interioritza’ls.

1.2.1. Les fi gures rítmiques

i la pulsació

 

9  Recita amb una síl·laba rítmica i marca la pulsació. 

10  Repertori. Les quatre estacions. «L’hivern» (largo) (Antonio Vivaldi)

11  Cos i percussió. Rap endevinalla (Lys Vilà)

12

Qualitat 

del so

Tipus 

de sons

Representació 

gràfi ca

Element intern 

de la música

Durada

Depèn del 
temps que 
roman el so a la 
nostra orella.

So llarg:
___________

So curt:
_____

Figures o valors
rítmics:

 w, h, q, e, x

Ritme

És l’ordenació 
en el temps 
de diferents 
durades a partir 
d’una pulsació 
interna.

Quadre d’equivalències

q q

q = 1 s.

q

e= 1 s.

e

h

e= 1 s.

e

e

q Œ q

e‰

h

‰

= 1 s.

h

q = 1 s.

q

q

e= 1 s.

e

q

h q q h

qqqqq q

q q

q q q

q q q q

q

q q q qq q q

Pàgina 
95

Pàgina 
115

BT00187901_ESO_1_Musica.indd   12 28/2/11   15:47



13

1.3. Els ritmes de la cançó 

Samba de les notes

12  Recita i pica.  

13 Pica aquest diàleg rítmic.

Pregunta

Resposta

14 Inventa una frase rítmica a la teva llibreta en què hi hagi el puntet i la 

lligadura.

15 Vivències musicals. Les sensacions del ritme

El puntet serveix per 

allargar el so la meitat 

del valor que el prece-

deix. 

La lligadura uneix la du-

rada de dos sons. 

Pàgina 
123
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4 Œ
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e

4
4

q qq. q q q q q

4
4 ?q. q q q q q q q qq qqe

!
4
4

q q q q q q q q q q q qq
Œ
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1.4. De l’altura a la melodia

16  Aprèn els conceptes i interioritza’ls.

17   Escolta la melodia del Big Ben, el famós rellotge de Londres. Fixa’t 

en el grà� c i ressegueix les diferents altures amb el dit.

18   Audició. La � auta màgica. «Wie stark ist nicht dein Zauberton» 
(Wolfgang Amadeus Mozart) 

19   Vivències musicals. Les emocions de la melodia

Qualitat 

del so

Tipus 

de sons
Representació gràfi ca

Element intern 

de la música

Altura

Depèn del nombre de 
vibracions per segon 
(freqüència).

Freqüència més alta
(més vibracions per 
segon): so agut.

Freqüència més baixa 
(menys vibracions per 
segon): so greu.

Notes musicals. Melodia

És un seguit de notes 
de diferents altures 
que formen una frase 
musical.

Harmonia

És l’art de combinar 
més d’una melodia 
alhora.

14

&&
w w

w

4

Pàgina 
73

Pàgina 
124
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1.5. L’escala major

20 Observa l’escala de do major:

21 Un escocès (popular). Canta la cancó en tres tonalitats diferents i ex-
perimenta el pas de la sensible a la tònica.

L’escala de do major és el mo-
del de totes les escales ma-
jors.

La tònica, el primer grau de 
l’escala (I), li dóna nom.

La sensible, el setè grau de 
l’escala (VII), porta harmòni-
cament a la tònica.

&&
w

w w
w w

w w
w

DO RE MI FA SOL LA SI DO

5, 6

do major

TS

fa major

TS

b

sol major

TS

I

En els països de parla 
anglesa, els noms de
les notes s’indiquen amb 
lletres: A = la, B = si, 
C = do, D = re, E = mi, 
F = fa, G = sol.
En els països de parla 
alemanya també s’uti-
litzen lletres, però el si 
s’indica amb la H i la B 
cor respon al si bemoll.
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1.6. La melodia en la cançó 

Samba de les notes

22   Samba de les notes. Solfeja la cançó i � xa’t que ambdues frases són 

compostes en graus conjunts.

23   La � auta màgica. «Der Vogelfänger bin ich ja» (W. A. Mozart). El 
reclam màgic de Papageno és un motiu melòdic de cinc notes en 
graus conjunts. Escolta’l.

24  Canta aquests motius melòdics i combina’ls.

Les notes si i do ne-

cessiten una línia addi-

cional en el pentagra-

ma: són la sensible i la 

tònica.

16

En una escala de notes, els graus contigus en altura es diuen graus 

conjunts.

1, 2

7

4
4

1

Paco Valeriano

2

4
4

3

4
4

4
4
4

I
2
4 ‰ ‰E

8a alta
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1.7. El tempo

25   Observa que hi ha temps més lents (menys pulsacions per minut)
i temps més ràpids (més pulsacions per minut).

26 Un escocès (popular). Interpreta-la  amb tres temps diferents:

– Allegro (q = 120)

– Andante (q = 80)

– Largo (q = 60)

27 Tot portant la pulsació, recorda els indicadors per variar el tempo.

28 Samba de les notes. Mira la partitura de la pàg. 10 i canta la cançó va-

riant el tempo segons les indicacions següents: Allegro, Ritardando, 

A tempo, Accelerando, A tempo.

29 Audició. Els electròfons  

El tempo (temps) és la velocitat que té la pulsació d’una peça musical i 
s’indica amb paraules italianes al començament del primer pentagrama.

Nom en italià Traducció Velocitat metronòmica

Presto

Allegro

Andante

Adagio

Largo

Molt ràpid

Ràpid

Mitjà

Lent

Molt lent

268 / 200 (pulsacions per minut)

168 / 120 (pulsacions per minut)

108 / 76 (pulsacions per minut)

76 / 66 (pulsacions per minut)

60 / 40 (pulsacions per minut)

Accel. (Accelerando): 

 ↓
Cada vegada més 

ràpid.

Rit. (Ritardando): 

 ↓
Cada vegada més lent.

 
A tempo:

 ↓
Cal tornar a la velocitat 

original.

Quadern: pàg. 2-5

Pàgina 
83
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Audició
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1   Escolta un fragment del segon moviment «Andante» de la Simfo-

nia del rellotge.

2 Amb quines � gures rítmiques representa el compositor el tic-tac 

d’un rellotge?

3 La pulsació natural d’aquesta peça musical, està representada pel 

tic-tac d’un rellotge?

4 Torna a escoltar el fragment mentre portes altres pulsacions possi-

bles.

7272

Franz Joseph Haydn 
(Rohrau, 1732 – Viena, 1809)

Va ser un músic austríac que va passar un 
període de la seva vida a Anglaterra, on 
va compondre les dotze «simfonies londi-
nenques». Una d’aquestes és la Simfonia 

núm. 101, coneguda també com a Simfo-

nia del rellotge pel seu caràcter descriptiu.

La pulsació
 Simfonia del rellotge. «Andante»

(F. J. Haydn)

F. J. Haydn

61

61
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De l’altura a la melodia
 La fl auta màgica. «Wie stark ist nicht 

dein Zauberton» (W. A. Mozart)

73

1 Escolta un fragment d’aquesta òpera de Wolfgang Amadeus Mozart 

i segueix el musicograma llegint la traducció del text original. Des de 

l’antiguitat, totes les cultures han atorgat poders màgics a la melodia. 

Observa que Tamino toca aquesta melodia màgica amb la � auta i des-

prés explica cantant quins són els seus efectes màgics.

 Melodia 
fl auta 

màgica

1

 Melodia 
fl auta 

màgica

3

 Melodia 
fl auta 

màgica

5

 Melodia 
fl auta 

màgica

10

 Melodia 
fl auta 

màgica

13

Wie stark ist nicht dein Zauberton!
Weil, holde Flöte,
holde Flöte durch dein Spielen
Selbst wilde Tiere Freude fühlen.

Que poderós el teu màgic so és!

Perquè, graciosa fl auta,

graciosa fl auta en escoltar-lo

fi ns les bèsties salvatges senten alegria.

2

Weil holde Flöte durch dein Spielen, Perquè, graciosa fl auta, en escoltar-lo,
6

Holde Flöte durch Dein Spielen graciosa fl auta en escoltar-lo

Selbst wilde Tiere Freude. fi ns les bèsties salvatges senten alegria.

7

Melodia fl auta màgica
Pamina! Pamina! Pamina! Pamina!

Höre, höre mich! Escolta, escolta’m!

9

Doch nur Pamina, Sols Pamina,

Nur Pamina bleibt davon! sols Pamina no n’obeeix el so!
Nur Pamina bleibt davon! sols Pamina no n’obeeix el so!

8

Umsonst! Umsonst! Tot en va!
11

Melodia fl auta màgica
Wo? Wo?  Wo? On? On? On?

Ach, wo fi nd ich dich? Ai, on et puc trobar?

12

Ha! Das ist Papageno’s Ton! Ah! Es tracta de Papageno!
14

Wie stark ist nicht dein Zauberton! Que poderós el teu màgic so és!
4

62
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El compàs quaternari
 Sentimental bolero (M. Matte)

Aquest és un bolero especial. La majoria 
de boleros són melodies amb lletra, una 
lletra que fa referència a temes d’amor i 
desamor. En aquesta ocasió no hi ha text, 
però la melodia és «sentimental» i, com 
tots els boleros, es presta a ser ballat.

C5

1 2 3 4

q
‰ 
e q q q q

C3 C4

1 2 3 4 1 2 3 4

q
‰ 
e q q q q q q q q q q

C1 C2

Pulsacions 1 2 3 4 1 2 3 4

Acompanyament q
‰ 
e q q q q q q q q q q

C8

1 2 3 4

q q q q q q …

C6 C7

Pulsacions 1 2 3 4 1 2 3 4

Acompanyament q q q q q q q
‰ 
e q q q q

 Entra la melodia

1 Escolta aquest fragment i segueix les pulsacions dels primers vuit 

compassos, en què s’identi� quen perfectament els quatre temps del 

compàs.

2 Pica l’obstinat melodicorítmc que fa l’acompa -
nyament en els vuit primers compassos. Fixa’t que 
hi ha contratemps (c) i síncope (s).

q

1

C S

12   23   34 4 

q q‰ e

4
4

63
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1   We will rock you (B. May). Escolta un fragment d’aquest conegut 
tema del grup Queen. Imita l’estil i la interpretació del fragment de 
la mateixa audició.

We will rock you

Buddy you’re a boy, make a big noise

playin’ in the street, gonna be a big man some day!

You got mud on your face, you big disgrace,

kickin’ your can all over the place, singin’:

«We will, we will rock you!

We will, we will rock you!»

Buddy you’re a young man, hard man,

shoutin’ in the street, gonna take on the world some day.

You got blood on your face, you big disgrace,

wavin’ your banner all over the place, singin’:

«We will, we will rock you!

We will, we will rock you!»

Buddy you’re an old man, poor man,

pleadin’ with your eyes, gonna make you some peace some day.

You got mud on your face, you big disgrace,

somebody better put you back into your place, singin’:

«We will, we will rock you!

«We will, we will rock you!»

94

Brian May
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1   Les quatre estacions. «L’hivern» (largo) (A. Vivaldi). Escolta aquest 
moviment i observa els elements rítmics que Vivaldi va tenir present 
a l’hora de compondre: una línia ritmicomelòdica feta amb pulsació 
de negra per un violí, la primera divisió de la pulsació feta amb corxe-
res per un pizzicato de violins, una segona subdivisió de semicorxeres 
feta pels contrabaixos i un pedal de fons (so mantingut).

2   Interpreta una versió simpli� cada d’un fragment d’aquesta obra ins-

trumentada per a � auta de bec, xilòfon contralt i metal·lòfon baix.

 Les quatre estacions

95

95

Antonio Vivaldi
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Once upon a dream

9696

96

97

Jack Lawrence, Sammy Fain

1   Once upon a dream ( J. Lawrence, S. Fain). Escolta el tema de la 
pel·lícula de Walt Disney La bella dorment. De fet, és un arranjament  
sobre el tema original de la suite de ballet La bella dorment, de Piotr 
Ílitx Txaikovski.

2   Interpreta el tema. Fixa’t en els contratemps de l’acompanyament

i recorda que la partitura és en fa major i que té el si b a l’armadura.
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Cos i percussió
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E. Noyer, E. Vilaginés

1   Els tam-tams del meu cor (E. Noyer, E. Vilaginés). Escolta la cançó.

2   Interpreta-la sobre la base musical. Fixa’t que 
el text és recitat i s’exageren molt el ritme i les 
dinàmiques.

Segueix el ritme del batec corporalment:
1) Mà esquerra al pit.
2) Mà dreta al pit.
3) Mans a les cames.

114

La pulsació
108

109
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1   Escolta la cançó Rap endevinalla. 

2   Interpreta aquesta cançó rítmica i resol l’endevinalla.

Obstinats per acompanyar la partitura, percudint diferents parts del cos.

De la durada al ritme

110

111

÷ 4
4 œ œ œ œ œ œ œ œ

Un

Pul -

Grà -

in -

sa -

cies,

vent

cions

rit -

que

al

me,

va

fons

grà -

fer

ba -

cies,

l’ho -

te -

ho -

me,

guen

me,

÷ œ œ œ œ œ œ œ

quan

i

per

l’es -

per

do -

crius

so -

nar -

sem -

bre

nos

pre

del

lli -

va

com -

ber -

bé.

pàs

tat

÷ œ œ œ œ œ œ œ œ

S’ha

les

de

d’a -

fi -

po -

pren -

gu -

der es -

dre,

res

criu -

qui -

es

re

na

pas -

com

man -

se -

so -

dra!,

gen

nen

÷ ..œ œ œ œ œ œ œ

però és

fent

els

molt

uns

cants

ú -

rit -

de

til

mes

la hu -

de

sin -

ma -

sa -

gu -

ni -

ber.

lars.

tat.

4
4÷ œ œ> œ œ> ..

4
4÷ ˙ ˙ ..

4
4÷ ..œ œ œ œ œ œ œ œ

4
4÷ ..œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ

Un invent que va fer l’home,

quan l’escrius sempre va bé.

S’ha d’aprendre, quina mandra!,

però és molt útil de saber.

Pulsacions al fons bateguen

i per sobre del compàs

les fi gures es passegen

fent uns ritmes singulars.

Gràcies, ritme, gràcies, home,

per donar-nos llibertat

de poder escriure com sonen

els cants de la humanitat.
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1   La marxa del coronel Bogey (K. Alford). Escolta aquesta marxa i segueix-
ne la partitura. És la marxa que Malcolm Arnold va utilitzar per a la ban-
da sonora d’una pel·lícula molt famosa: El pont del riu Kwai.

2   Interpreta la melodia xiulant i acompanya’t del ritme proposat se-

guint les pautes següents:

El compàs
112

1)  Marca la pulsació alternant els peus i xiula la 
melodia.

2)  Pica sobre les cames el ritme proposat men-
tre xiules la melodia. 

3)  Marca la pulsació alternant els peus, xiula la melodia i pica el ritme sobre les cames (tot alhora).

& 42

42

Allegro

œ
œ

Œ

Œ œ œ œ œ

‰ j
œ œ œ

œ œ

œ œ

‰
J
œ ‰

J
œ

˙
‰ Jœ œ œ

œ œ Œ
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‰ jœ œ œ
œ œ

& œ œ
‰ Jœ ‰ Jœ

˙
‰ Jœ œ œ

œ œ Œ
Œ œ œ œ œ

‰ jœ œ œ
œ œ

œ œ Œ
œ œ œ œ œ

‰ jœ œ œ
œ œ

& ..

..

œ
œ ‰ j

œ

œ œ

œ œ ‰ j
œ

œ œ

1a

˙

œ œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ œ œ

2a

˙

œ œ œ œ œ

˙

œ œ

Kenneth Alford
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1   Llegeix les opinions següents sobre el tema, que van ser publicades 

en un article de Juan Francés al diari El País el dia 4 de juny del 1996.

Resumint, l’estudi de la música incrementa i millora els aspectes se-

güents:

– El rendiment en la lectura, les matemàtiques, les ciències i la tec-

nologia.

– La � uïdesa en la parla de la llengua materna i de les llengües es-

trangeres.

– La capacitat de treballar en equip i la sociabilitat.

– La memòria i la capacitat de raonament.

– La capacitat d’enfrontar-se amb situacions d’estrès i de resoldre 

els problemes que aquestes situacions comporten.

2   Re� exiona sobre el tema. I tu, què n’opines?

122

Per què estudiem música?

«Una educació musical i artística especialment dissenyada pot contribuir 

a una millora espectacular en altres camps d’aprenentatge, com ara la lectu-

ra i en particular les matemàtiques».

Martin F. Gardiner, director de l’Escola de Música de la ciutat de Providence, EUA

«L’exercici mental que exigeix l’educació musical i l’aprenentatge d’un instru-

ment facilita el desenvolupament d’altres matèries i, especialment, de les ma-

temàtiques».

 Juan Crespo Martínez, pedagog musical i director d’un Centre Integrat de Música 

de la Comunitat Autònoma de Madrid 

«Els alumnes del curs integrat de música m’han sorprès en els exàmens 

de matemàtiques. Tenen un aprenentatge més ràpid del que és normal en 

totes les matèries, però especialment en les matemàtiques, en què la nota mi-

tjana de la classe és molt superior a la mitjana dels centres convencionals». 

Victoria García, professora d’un Centre Integrat de Música 

de la Comunitat Autònoma de Madrid

«L’educació musical ha de formar part d’una autèntica educació integral, 

ja que aprendre música, igual que aprendre una llengua, és aprendre una 

habilitat… La integració en el programa general d’una educació musical 

sistemàtica i ben feta, amb predomini de la pràctica per sobre de la teoria, 

contribueix a una educació més completa».

 Johann Krakenberger, pedagog musical i professor de violí i viola
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1   Black or white (M. Jackson, B. Bo� rell). Escolta la cançó i experi-
menta les sensacions que et provoca.

2   Fes una redacció en què intentis descriure les sensacions que has 

experimentat mentre escoltaves la cançó interpretada per Michael 

Jackson.

Les sensacions del ritme

123

La música sensació és aquell tipus de música que aporta més sen-

sacions físiques que no pas emocions psicològiques. Aquestes 
composicions tenen el ritme com a base i centre de l’estil al qual 
pertanyen.

La música deejay (DJ), el rock, la salsa, la samba i el merengue, en-
tre altres, en són exemples.

Si estàs trist o preocupat i vols 

evadir-te, aquest tipus de música 

sensació pot aconseguir canviar el 

teu estat d’ànim

114
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Les emocions de la melodia

1   My heart will go on ( J. Horner, W. Jennings). Busca aquesta cançó, 
que formava part de la banda sonora de la pel·lícula Titanic, del di-
rector nord-americà James Cameron. Escolta-la i experimenta les 
emocions que et provoca la cançó.

2   Fes un dibuix molt personal intentant descriure les emocions que 

has experimentat.

3   Expressa amb adjectius quali� catius el teu estat emotiu en sentir la 

cançó.

La música emoció és aquell tipus de música 

en la qual la melodia és l’element amb més in-

tensitat expressiva. Per tant, si el ritme trans-

met sensacions, la melodia aportarà les pas-

sions i emocions més intenses.

Les melodies agudes són petites, estretes i primes, elevades

i àgils: provoquen relaxació

Les melodies greus són grans i voluminoses, pesants i feixugues: 

provoquen excitació i neguit
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