
SO I TECNOLOGIA
DOSSIER EDUCATIU A L’ENTORN DE L’ESPECTACLE BITÀCOLA



BITÀCOLA és un espectacle en què seguirem les aven-
tures d’un submarí científic que estudia els sons de 
l’oceà. Durant el concert, escoltarem tot un seguit de 
cançons i melodies folklòriques que estan interpreta-
des amb instruments electrònics. Aquest material pre-
tén donar continuïtat a l’esperit aventurer del submarí i 
ofereix un seguit de continguts i idees entorn del so, la 
seva evolució i la influència de la tecnologia en la mú-
sica. El material està organitzat en quatre blocs: música 
electrònica - instruments - so i escolta - tot sona.

En el bloc “música electrònica” es mostra la inquie-
tud de l’home per trobar nous sons, noves possibilitats 
sonores a partir de la tecnologia. Entenem la tecnolo-
gia com la manipulació que l’home fa de l’entorn per 
crear coses noves, tant si és la invenció de flautes amb 
canyes de bambú fa milers d’anys com els avenços ac-
tuals amb ordinadors i sintetitzadors. L’objectiu sem-
pre ha estat el mateix: una recerca de noves maneres 
de comunicar-nos amb el so.

En el segon bloc, “instruments”, podrem descobrir 
l’evolució dels instruments electrònics, saber què és el 
MIDI i conèixer alguns aparells sonors antics i actuals. 

En el tercer bloc, “so i escolta”, es reflexiona sobre la 
primacia de la vista sobre l’oïda i com es relacionen els 
sentits els uns amb els altres.

Per acabar, farem una volta al món que ens rodeja en 
el bloc “tot sona”. Ens adonarem que, encara que vul-

guem, no ens podem aïllar de l’allau de sons a la qual 
estem sotmesos i per això procurarem donar algunes 
idees per a una escolta conscient. Una escolta cons-
cient és el camí cap a la comprensió.

Aquest material vol oferir estímuls i idees per treba-
llar a l’aula d’una manera acurada i flexible. Un element 
motivador amb recursos online, vídeos i activitats crea-
tives. Els blocs es poden treballar per separat en dife-
rents moments del curs. Les activitats estan planteja-
des com un espai de reflexió, d’imaginació. En molts 
casos pot ser que les respostes obtingudes siguin dife-
rents i que totes siguin correctes. En definitiva, cadas-
cú mira, pensa i escolta a la seva manera.

Aquest dossier té enllaços externs, per tant, us recoma-
nem que per a un aprofitament complet es tingui accés 
a internet. S’aconsella fer servir Chrome, Firefox o Safari.

Les activitats que es proposen són independents les 
unes de les altres per tal que en pugueu disposar en 
funció de les característiques de la vostra classe i són 
prou flexibles perquè les pugueu adaptar al nivell dels 
vostres alumnes.

Bitàcola té associada una llista de reproducció de  
Spotify creada per l’autor per a l’audició de músiques 
en algunes activitats.
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MUSICA ELECTRONICA



Si voleu veure i escoltar una orquestra simfònica 
d’una manera diferent... aquest és el lloc.

Tot sonaSO I ESCOLTAInstruments
MUSICA ELECTRONICA

L’electricitat i la tecnologia 
han canviat completament 
les nostres vides i costums, 
i per descomptat també han 
canviat la manera de fer música 
i com l’escoltem. Hem passat 
d’instruments acústics a tenir 
instruments i mitjans electrònics. 

I si us voleu convertir en un DJ, aquí ho 
podreu fer.... Que comenci la festa!

PER SABER-NE MÉSTELHARMONIUM RUSSOLO I FUTURISTESCOMPARACIÓ AMB PINTURAORQUESTRA VEURECERCA DE NOUS SONSA LA RECERCA DELS SONS
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http://play.lso.co.uk
https://open.spotify.com/track/1TiaNTFnfWltATpjqbJcAi
https://open.spotify.com/track/0azC730Exh71aQlOt9Zj3y
https://iwebdj.com/demo_djmixer.php 
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FLAUTA 
L’home ha estat des de 
l’antiguitat en una contínua 
recerca de nous sons. 

Primer va acompanyar els seus 
cants amb la percussió de 
pedres i després va construir 
flautes amb ossos d’animals.

LA VEU HUMANA 
Els instruments es van 
desenvolupant i imiten les 
qualitats expressives de 
l’instrument que estava 
considerat el més perfecte: la 
veu humana.

EFECTES SONORS  
AMB L’ESPAI 
Els compositors exploren les 
possibilitats sonores dels 
espais i disposen els músics en 
diferents llocs per aconseguir 
efectes sonors. Compositors 
com Monteverdi s’aprofiten 
de les galeries de les esglésies 
per repartir els instruments i 
les veus, i gairebé sense voler 
s’avancen 400 anys i inventen 
el so estèreo surround!

Si vols tenir la sensació de so 
en tres dimensions, mira aquest 
vídeo. Més ben dit, escolta 
aquest vídeo amb auriculars 
i veuràs que “el so t’envolta”, 
espectacular! 

Sonata per a violí Op. 4 núm. 3  
“La Monella Romanesca”,  
Giovanni Antonio Pandolfo Mealli

Clarinet, Freilach, Giora Feldman

TELHARMONIUM RUSSOLO I FUTURISTESCOMPARACIÓ AMB PINTURAORQUESTRA VEURECERCA DE NOUS SONSA LA RECERCA DELS SONS
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Claudio_Monteverdi

https://open.spotify.com/track/0CNEVZognlNH5W0BTDkArz?si=e521b72b543d49c1
https://www.youtube.com/watch?v=AZCWFcyxUhQ
https://www.youtube.com/watch?v=e62yRWLBWc8&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=QbOmya3X4kw
https://open.spotify.com/track/7I5TPZvHAZjDj50PaGOFwY
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EVOLUCIÓ DE L’ORQUESTRA
Les ànsies d’ampliar el so de 

l’orquestra fa que els instruments 
evolucionin perquè sonin més 

forts, ja que les sales de concert 
són cada cop més grans. A més, 
els compositors, en el seu afany 
d’aconseguir noves sonoritats, 

amplien l’orquestra fins a 
dimensions gegantines. 

Com a exemple, tenim 
la Vuitena Simfonia 
de Gustav Mahler, 
coneguda com a 
“Simfonia dels Mil” 
a causa de la gran 
quantitat de músics 
que es necessita per 
interpretar-la. 

En certes ocasions 
trobem elements 
extramusicals que mai 
no pensaríem
que podrien formar part 
d’una orquestra. Mahler, 
en la seva Sisena 
Simfonia, incorpora un 
martell  a l’orquestra. 
Com veureu potser 
cal portar casc de 
seguretat per veure  
el concert!

...O LES MÀQUINES

Tot sonaSO I ESCOLTAInstruments
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IMITACIÓ DE LA NATURA I MÀQUINES
A mesura que els instruments es desenvolu-
pen, l’orquestra es va consolidant i evolucio-
nant com a mitjà sonor. Els compositors volen 
imitar els sons del món que els envolta i co-
mencen a imitar…

LA NATURA

El so del vol del borinot, com va fer 
Rimsky Korsakov a “El vol del borinot”.

El tic-tac del rellotge...

TELHARMONIUM RUSSOLO I FUTURISTESCOMPARACIÓ AMB PINTURAORQUESTRA VEURECERCA DE NOUS SONSA LA RECERCA DELS SONS

Gershwin  
fa servir uns 
clàxons a “Un 
Americà a París”.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Simfonia_n%C3%BAm._8_(Mahler)

https://www.youtube.com/watch?v=YgKkLdGY7RI
https://www.youtube.com/watch?v=K4I2OzMltM4&t=66s
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/67973dobroidefly00.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/8170377felixblumetictacofawallclock.mp3
https://youtu.be/sm4eBMgtdT0?t=8m54s
https://www.youtube.com/watch?v=lUMJmgE_Ygw
https://open.spotify.com/track/6cdw6WxOCE05Zp4uUFb7wQ
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En ocasions fan el camí invers 
i converteixen elements 
quotidians en instruments 
com una màquina d’escriure 
(Leroy Anderson…

…o simplement uns taulons de 
fusta (Timber, Michael Gordon).

Els compositors estan tan 
concentrats a buscar nous 
sons que els instruments són 
gairebé irrecognoscibles, com 
és el cas d’aquesta obra de 
Michael Gordon. Escolteu-la!

Tot sonaSO I ESCOLTAInstruments
MUSICA ELECTRONICA

NOVES SONORITATS
En el segle XX arriba un moment de total ex-
perimentació amb els instruments per trobar 
noves sonoritats.

Un pensaria que es tracta d’instruments 
electrònics però no…, mireu qui toca.

De la mateixa manera  
es busquen sonoritats
impossibles amb l’orquestra.

Has provat mai una màquina d’escriure?

Una màquina d’escriure que 
converteix les paraules en melodies.

Una màquina d’escriure que  
converteix les paraules en ritme.

TELHARMONIUM RUSSOLO I FUTURISTESCOMPARACIÓ AMB PINTURAORQUESTRA VEURECERCA DE NOUS SONSA LA RECERCA DELS SONS

http://michaelgordonmusic.com
https://youtu.be/XOLnoGGfmJY?t=4m20s
https://youtu.be/vOlXgCaKhIQ?t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=XAHlM8LNeDE
https://youtu.be/qMfPzWuQCFA?t=8s
http://uniqcode.com/typewriter/
http://typatone.com/m
http://typedrummer.com
https://soundcloud.com/bangonacansound/rushes-complete-track 
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Sabíeu que hi ha una tècnica que es diu  
CANT D’HARMÒNICS que ens permet que  
una persona canti dues notes a la vegada?

Amb aquesta tècnica es poden 
crear sonoritats que estarien més a 
prop de l’electrònica que de la veu.

Tot sonaSO I ESCOLTAInstruments
MUSICA ELECTRONICA

ORQUESTRA VEURECERCA DE NOUS SONSA LA RECERCA DELS SONS

LA VEU TAMBÉ HA EVOLUCIONAT DE MANERA SEMBLANT

LA FLAUTA MÀGICA, 
MOZART

O ENCARA MÉS  
ESPECTACULAR… 
UNA VEU QUE  
IMITA TOT UN GRUP 

VEUS QUE IMITEN 
UNA ORQUESTRA…

“Reina de la nit”, De holle Rache 

“Badinerie”, Bach, Orquestra 

“Badinerie”, Bach, Swingle Singers 

https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
https://www.youtube.com/watch?v=gi0CdBRFliM&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=Ak8N-izFCHw
https://www.youtube.com/watch?v=9aFUuHIdV1o 
https://www.youtube.com/watch?v=tbLYwgBR5gw
https://youtu.be/vC9Qh709gas?t=25s
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Instruments que imiten la natura o,instruments que no sonen com a instru-
ments, elements quotidians que es transformen en instruments, veus que 
imiten instruments… El món al revés!

Semblaria que no té gens de lògica però és 
una conseqüència de l’evolució de l’art. En la 
pintura trobem un camí semblant. Al llarg de 
la història, els pintors han anat creant noves 
mirades sobre la realitat. Van començar imi-
tant la realitat, reproduint la natura i progres-
sivament l’anaven deformant (impressionisme, 
abstracció, cubisme...). 

Fins i tot ens trobem amb el cas de l’hiperrea-
lisme, on no sabem si el que estem mirant és 
un quadre o una foto.

Al final, tot és el mateix: trobar noves possibi-
litats, nous colors, noves sonoritats per poder 
expressar les idees de l’artista.

Per això no és estrany que, amb l’arribada dels 
instruments i mitjans electrònics, la curiositat i 
la creativitat dels compositors es disparés i tot 
el panorama musical canviés completament en 
la forma de tocar, escoltar, enregistrar, crear... 

Natura morta de la casa de Julia Felix, Pompeia El bufet, Paul Cézanne

Plat de vidre amb melons, Mauro David

Gerra ampolla i copa, 
 Juan Gris

Natura morta amb llimones, taronges i una rosa,  
Francisco de Zurbarán

Natura morta amb taronges, gerro i 
caixes de dolços, Luis Eligio Meléndez



PER SABER-NE MÉS

Tot sonaSO I ESCOLTAInstruments
MUSICA ELECTRONICA

SPOTIFY JA EXISTIA… EL 1906!
Cap a final del segle xix hi ha una sèrie de des-
cobriments tecnològics que canviaran la vida 
de les persones tal com l’havien conegut fins 
aquell moment. El 1870 s’inventa el telèfon. El 
so es converteix en senyal elèctric i es pot en-
viar a un altre lloc per cable per tornar-se a con-
vertir en so. En aquell moment l’única manera 
d’escoltar música en directe era en un concert. 
Però el 1893 l’advocat i inventor Thaddeus Ca-
hill va tenir la idea de crear un servei de música 
en directe a través de la línia telefònica al qual 
es podien subscriure hotels, restaurants o ca-
ses particulars. El primer servei de streaming 
de música en directe el 1906!

Per fer-ho, es va inventar un orgue que funcio-
nava amb motors elèctrics. Combinant diferents 
intensitats i freqüències, podia imitar els sons 
de qualsevol instrument. Com que encara no 
s’havia inventat l’amplificador, el senyal havia 
de ser molt potent perquè arribés a les cases. 
Això volia dir una infinitat de motors i dinamos 

que feien que en la seva primera 
versió l’orgue pesés 7 tones 

i en la segona versió, 200 
tones. Us podeu imaginar 

que aquest artefacte ocu-
pava un edifici sencer! 
El nom d’aquest instru-
ment va ser el telharmo-
nium (tele – ’lluny’ i har-

monium – ‘melodia’)

La idea era molt senzilla: a la seu 
central tenia uns músics tocant i 
el senyal s’enviava per la línia te-
lefònica. Els subscriptors podien 
demanar que els connectessin 
al servei i ja podien escoltar el 
telharmonium. Per poder-ho es-
coltar a casa posaven un con, l’au-
ricular i així s’amplificava el so. 

Va tenir gran èxit, però hi va haver di-
verses causes que van provocar que el 
projecte fes fallida. Primer, la gran quantitat 
d’electricitat que es necessitava per fer sonar 
l’instrument. Com que el senyal era molt potent 
provocava constants interferències i era fre-
qüent sentir de fons la música mentre parlaves 
per telèfon. Però segurament la causa que va 
propiciar el fracàs del projecte va ser coincidir 
en el temps amb dos visionaris com Nikolai 
Tesla i Giuseppe Marconi. Tots dos estaven 
experimentant i desenvolupant la transmissió 
de so sense cables ara en diríem wireless però 

ens referim a la ràdio. La gent 
ràpidament va preferir la co-

moditat i qualitat d’escoltar 
la música per la ràdio que 
per telèfon. 

Malgrat tot, la importància de Cahill és 
cabdal: va ser el precursor d’una idea 
que ara tots tenim a casa nostra com 
Spotify. A les cases sonava una 
música que s’estava produint en un 
altre lloc. Per a nosaltres ara és ha-
bitual però a principi del segle xx era 

com si fos màgia. La idea de “virtuali-
tat” comença a aparèixer. El telharmo-

nium va suposar l’inici dels instruments 
elèctrics i una novetat en la creació de sons 

nous a partir de l’electricitat. Som davant les 
primeres passes de la música electrònica que 
van captivar músics com Ferruccio Busoni i 
posteriorment tot el moviment dels futuristes 
com Luigi Russolo.

TELHARMONIUM RUSSOLO I FUTURISTESCOMPARACIÓ AMB PINTURAORQUESTRA VEURECERCA DE NOUS SONSA LA RECERCA DELS SONS

https://ca.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
https://ca.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Marconi
http://earlyradiohistory.us/1906telh.htm
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Luigi Russolo va ser un pintor i compositor 
italià. Es va interessar pel món del so i va consi-
derar que els instruments musicals tradicionals 
no podien satisfer la curiositat sonora de l’ho-
me. Primer va fer una classificació dels sorolls 
en sis classes:

1.  Explosions, trons, esclats i detonacions.
2.  Raneres i xiulets.
3.  Xiuxiueig, murmuris. 
4.  Grinyols i cruixits.
5.  Percussió de metall, fusta o pedres.
6. Veus humanes o animals quan bramen,  
 ploren, riuen o tenen singlot. 

Russolo volia ampliar el ventall de sons que 
s’utilitzava per fer música i per això, a partir 
d’aquesta classificació, construeix una màqui-
na sonora que anomena intonarumori, ‘ento-
nadors de sons’, i que produïa una varietat de 
timbres i sons nous fins al moment.

TELHARMONIUM RUSSOLO I FUTURISTESCOMPARACIÓ AMB PINTURAORQUESTRA VEURECERCA DE NOUS SONSA LA RECERCA DELS SONS

Eren unes capses amb un 
altaveu de forma cònica que 
feien tota mena d’ambients 
i sons i s’accionaven per una 
maneta. Per desgràcia, no 
en queda cap original, però 
se n’han reconstruït i sonen 
d’aquesta manera:

En aquesta web 
podreu experimentar 
amb diferents sons. Ja 
veureu que cada so va 
associat a un color o una 
imatge. Tan sols heu de 
prémer les tecles (a-z) 
i anar descobrint els 
sons. Si premeu la barra 
espaiadora tindreu sons 
nous. 

Per què no proveu de construir les vostres 
“màquines sonores”. Utilitzeu una capsa de 
cartró o metàl·lica i poseu-hi a dins diferents 
elements per aconseguir les sonoritats més 
estranyes i interessants que pugueu. Ci-
grons, clips, pedres, monedes, sorra.... i ima-
ginació al poder! Un cop les tingueu sonant, 
tracteu d’endevinar quins elements hi ha 
dins de les capses dels vostres companys.

Tant Cahill com Russolo utilitzen la tecnolo-
gia per realitzar els seus “somnis” sonors. Si 
els luthier construeixen els seus instruments 
amb fusta i metall, Cahill i Russolo segueixen 
les seves passes però introdueixen la tecnolo-
gia en la creació dels seus artefactes sonors. 
So i tecnologia comencen una associació molt 
productiva. La invenció del magnetòfon ens 
permetrà enregistrar sons i sentir-los tantes 
vegades com vulguem i la invenció dels tran-
sistors propicien la creació de nous instru-
ments amb unes possibilitats inèdites fins al 
moment. Si els voleu conèixer, en el següent 
bloc els podreu descobrir.

La idea és brillant: unes capses que fan sons insospitats, sons nous 
que no s’havien sentit fins aquell moment i que Russolo tenia al 
cap. La nostra perspectiva d’escoltar canvia. Russolo ens proposa 
escoltar el soroll com a música. Sons de fons als quals abans no els 
donàvem importància ara s’han convertit en material musical. Les 
seves idees han influenciat el pensament de molts creadors i les 
trobem en peces de música electrònica d’avui en dia: ambient, pop, 
música experimental. Escolteu aquestes dues peces i compareu-les 
amb les de Russolo. Què tenen en comú?

Si voleu crear 
els vostres sons 
digitalment, ho  
podeu fer en  
aquesta web. 
Es tracta 
senzillament de 
moure el ratolí i  
anar experimentant 
com sona.

https://www.youtube.com/watch?v=BbbmPD7NuDY
https://open.spotify.com/track/3EOyBaA1YbCMgfv4pmdUPZ?si=2ea83d1ebb5f4787
https://tibersynth.cc/play
http://www.patatap.com
https://open.spotify.com/track/4Mkyor4q868wX93Vg3z1eX
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Una interessant guia interactiva de diferents estils de música electrònica com el house, el trance o el techno.

Una interessant guia interactiva sobre la música electrònica.

Història dels instruments electrònics i la música electrònica.

El manifest que va servir de declaració de principis a Luigi Russolo, L’art del soroll.

Tot sonaSO I ESCOLTAInstruments
MUSICA ELECTRONICA

Un breu vídeo on es 
parla d’una de les peces 
més espectaculars mai 
escrites, la “Missa a 
40 veus” d’Alessandro 
Striggio. Sonoritats 
espectaculars que 
juguen amb la 
ressonància de l’església  
i anticipen “l’estèreo 
surrounding” que trobem 
en l’actualitat.

Si voleu  
iniciar-vos en el 
cant harmònic, 
aquí teniu la 
primera lliçó.

TELHARMONIUM RUSSOLO I FUTURISTESCOMPARACIÓ AMB PINTURAORQUESTRA VEURECERCA DE NOUS SONSA LA RECERCA DELS SONS

El tocadiscos torna a ser moda i es tornen a fer discos de vinil. Potser a casa en teniu algun, si no aquí podràs descobrir com funciona.

Podreu crear els vostres sons. Movent els diferents selectors, veureu com es modifica el so.

https://scratch.mit.edu/projects/393702/fullscreen/
https://artsandculture.google.com/project/music-makers-and-machines
http://hipermedula.org/navegaciones/noise-music-1-luigi-russolo-el-arte-de-los-ruidos-texto-completo-y-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=KxgmXzQurdg
http://techno.org/electronic-music-guide
https://mynoise.net/NoiseMachines/whiteNoiseGenerator.php
http://120years.net
https://www.youtube.com/watch?v=HP0iotICL7k
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SABEU QUÈ ÉS  
AQUEST APARELL?

El theremin marca un abans i un des-
prés en la història de la música electrò-
nica. No és un instrument que imiti 
el so d’un altre instrument, sinó 
que es tracta d’un so total-
ment nou: mai s’havia sentit 
un so semblant abans. 

La tecnologia ens permet 
crear sons que mai podríem 
aconseguir per mitjans tradicio-
nals. El theremin s’utilitza com un 
instrument més…

És una ràdio? És un telèfon?
ÉS UN THEREMIN I SONA AIXÍ:

Tot sonaSO I ESCOLTAMUSICA ELECTRONICA
Instruments

El theremin va ser un dels primers ins-
truments electrònics. Va ser inventat pel 
científic ( i espia) rus Lev Termen el 1919.

És l’únic instrument que es pot tocar sen-
se tocar-lo físicament. La música es fa 
amb el moviment de les dues mans. Va 
ser un repte per als músics, ja que va su-
posar quelcom nou: aprendre a tocar un 
instrument que abans no existia. 

El funcionament d’aquest instrument 
és senzill: l’antena esquerra controla el 
volum i l’antena de la dreta controla les 
notes (l’altura de les notes). Com més 
apropes la mà a l’antena de volum més 
fluix se sent. De la mateixa manera, com 
més apropes la mà a l’antena de les notes, 
més agut és el so. La raó és que les dues 
mans es mouen alhora i tenen funcions 
diferents. El so del theremin és enviat a 
un altaveu perquè el puguem sentir. Mi-
reu com es toca.

… dins un grup…

…o una orquestra.

Si voleu 
aprofundir en la 
idea de “dibuixar 
el so”, ho podreu 
fer amb aquesta 
web.

SEQÜENCIADORCONTROLADORMIDITHEREMIN SINTETITZADOR

H
ut
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hi

Bengt Nyman 

https://www.youtube.com/watch?v=-QgTF8p-284
https://femurdesign.com/theremin/
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/1threreminbass.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/2eprothereminmiddlebach.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/3thereminpuccinihigh.mp3
https://musiclab.chromeexperiments.com/Kandinsky
https://open.spotify.com/track/71D8upKP3nXt00KJLNmmh4
https://open.spotify.com/track/5bWLB3H9iRR3LSuQRlygCt
http://mdn.github.io/violent-theremin
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THEREMIN SINTETITZADOR

MIDI
El MIDI (musical instrument digital interface 

que vol dir, ‘interfície digital per a instruments mu-
sicals’) és un llenguatge/protocol universal que va ser 

creat als anys viutanta que permet a diferents instruments 
electrònics i ordinadors comunicar-se els uns amb els altres. 

És com si fos un idioma: tots els aparells que tenen MIDI  
s’entenen els uns amb els altres i es poden comunicar.

El MIDI no conté ni envia sons ni àudio. Tan sols són instruccions. 
Un aparell diu a un altre què s’ha de fer. Per exemple, si tenim un 

teclat MIDI connectat a un mòdul de so i premem una tecla, el 
teclat diu al mòdul “han tocat la nota Do4” i el mòdul fa sonar 

la nota Do4”.

Aquestes instruccions poden ser les notes, però 
també el tipus de so, el volum, per quin alta-

veu sonen... Ho podem controlar tot. 

TROBEM MOLTS 
APARELLS MIDI 
PERÒ ELS MÉS  

IMPORTANTS SÓN:

MÒDULS DE SO
Són una mena de sintetitzador 
però sense les tecles. Font sonora 
sense teclat. D’aquesta manera 
podem tenir molts mòduls de sons 
que tan sols toquem amb un teclat.

SINTETITZADORS
Instruments electrònics que 
permeten tocar i crear molts sons 
diferents. Són una font sonora 
amb un teclat per tocar. 

Els controladors en un principi tenien 
l’aparença d’un teclat però amb el 
temps s’han desenvolupat contro-
ladors de guitarra, de bateria o ins-
trument de percussió, d’instrument 
de vent o una cosa diferent com una 
superfície tàctil o amb botons. 

CONTROLADOR:  
Teclat sense font sonora.
Quan un instrument MIDI controla altres 
aparells, parlem de controladors MIDI. 
Un controlador MIDI és un instrument 
que tan sols genera dades/instruccions 
que envia a un altre instrument perquè 
soni… però una cosa important: el con-
trolador no emet cap so i tan sols envia 
instruccions. Si ens trobem amb un te-
clat electrònic i l’endollem i en tocar-lo, 
no sona és que estem davant d’un con-
trolador o que el volum està a zero!

No té sons.  
No pot crear sons.

Té sons propis i pot 
crear-ne de nous.

Connectat a un ordinador 
o qualsevol instrument 
MIDI, sona i podem 
controlar el so i tots els 
paràmetres.

A més de tenir sons 
propis, pot funcionar 
com a controlador. Un 
sintetitzador pot fer de 
controlador però a l’inre-
vés no és possible.

Si el connectem a un 
amplificador no sona res. 
Necessita estar connec-
tat a un instrument MIDI.

Si el connectem a un 
amplificador sona per 
si sol.

CONTROLADOR SINTETITZADOR

DIFERÈNCIES ENTRE CONTROLADOR I SINTETITZADOR
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El sintetitzador sona com  

un clarinet i un trombó.

O podem crear sons completament nous, 

que no han existit mai.

O podem crear combinacions de sons com, per  

exemple, un so d’orgue amb un cor de fons.

Poden imitar o reproduir la veu…

Ara toca 
experimentar amb un 
sintetitzador i veure 
quines possibilitats 
sonores té. Ja veureu 
que podeu modificar 
molts paràmetres 
sonors amb els 
diferents selectors i 
botons. Sort! 
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SINTETITZADOR 
És un instrument musical electrònic que genera 
el so a partir de senyals elèctrics que són enviats 
en forma de so a uns altaveus. El so en un 
instrument tradicional és produït per la vibració 
d’un objecte que ens arriba a través de l’aire. La 
vibració en moltes ocasions no es veu però hi 
és, sino, mireu aquest vídeo enregistrat en slow 
motion, on es pot veure clarament la vibració.

 
Els sintetitzadors 

poden imitar sons que ja 
coneixem com un piano,  

un violí o una veu. Síntesi vol  
dir obtenir alguna cosa a partir de 
la suma d’elements més senzills. 

D’alguna manera, un sintetitzador 
crea sons nous a partir  

de combinar altres  
sons antics.

Els oscil·ladors són els 
encarregats de generar el so 
en un sintetitzador. Poden 
generar quatre tipus bàsics 
d’ona: sinodal, quadrada, 
dent de serra i triangulars 
(icones). Voleu sentir com sona 
cadascun? Amb el ratolí els 
podeu moure i els sentireu.

El sintetitzador imita aquest procés. La 
vibració ja no es produeix en una corda 
sinó que es crea una oscil·lació que 
ve d’un senyal elèctric generat pels 
canvis de voltatge d’un circuit. Cada 
tipus d’ona genera un so diferent. Amb 
aquesta eina ho podreu experimentar 
i sentireu com canvia el so.

En un principi, els sintetitzadors eren 
grandiosos i podien arribar a ocupar 
una habitació sencera. Amb el temps 
es van anar reduint les dimensions fins 
a l’actualitat, on és possible tenir un 
sintetitzador a la tablet.

Artistes i grups com 
Tangerine Dream,  
Kraftwerk, Emerson Lake 
& Palmer, Vangelis o 
Jean Michel Jarre es van 
concentrar en l’ús dels 
sintetitzadors. En aquest 
fragment veureu com Jean 
Michel Jarre utilitza multitud 
de sintetitzadors diferents 
per fer la seva música. 
Tracteu de comptar quans 
en fa servir... Ja veureu que  
són molts! 

SEQÜENCIADORCONTROLADORMIDITHEREMIN SINTETITZADOR

https://voicegenerator.io
https://www.youtube.com/watch?v=XxxYtqMltUA
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/7jsbachgoldbergvariation1.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/8padsynthexamplenoefxorganchoir.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/10yamahasynthesizersynthsound.mp3
http://nicroto.github.io/viktor
https://www.youtube.com/watch?v=6JeyiM0YNo4
https://musiclab.chromeexperiments.com/Oscillators
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DESCOBRIM ALGUNS CONTROLADORS

OCTAPAD 
És un nom comercial d’una marca 
però gairebé tothom ho identifica 
com un instrument. És un aparell 
amb vuit caselles que s’anomenen 
pads, a cadascuna de les quals 
se li pot assignar un so. Es toca 
amb unes baquetes, com si fos 
qualsevol instrument de percussió. 
Pot sonar com una bateria normaI 
o podem assignar diferents sons 
a cada pad. Les possibilitats són 
infinites. Ho voleu veure?

EWI 
És la sigla d’electronic wind 
instrument ‘instrument electrònic 
de vent’. És un instrument de vent 
que té l’aparença d’una flauta 
rectangular i que, connectat a 
un mòdul de so, pot sonar com 
una flauta, un oboè, un trombó 
o sons completament nous. El 
funcionament és idèntic al d’un 
instrument de vent: es bufa i 
es van fent les notes amb el 
mecanisme de claus i botons que 
té. Aquí podeu escoltar una peça 
de Bach tocada amb tres EWI.

KEYTAR 
És una barreja entre un teclat i 
una guitarra d’aquí el seu nom: 
KEYboard – guiTAR. Es toca penjat 
com una guitarra i amb la mà 
esquerra es poden modificar els 
sons, mentre que amb la dreta es 
toquen les tecles com si es tractés 
d’un piano. El seu disseny permet 
que l’intèrpret es pugui moure 
lliurement per l’escenari, cosa 
complicada si es toca un teclat. 

Bourrée Mi Major,  
J. S. Bach 

MIDITHEREMIN

Prem al play i 
utilitza les tecles 
númeriques 
(1,2,3,4..) per 
tocar els sons

https://youtu.be/5u1GS4R_EfI?t=9
https://www.youtube.com/embed/DP4DsV3UA8Q
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/11drums1.mp3
https://youtu.be/xQ4GODRNoWM?t=1m33s
https://www.youtube.com/watch?v=BoZq15USPso&feature=youtu.be&t=21s
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La clau és  

que tots aquests apa-
rells i instruments són MIDI 
i els podem connectar els uns 

amb els altres o connectar-los a 
l’ordinador, tablet, smartphone i fer 

música amb un seqüenciador.

Si voleu tocar el Tenori On aquí el teniu.

Una altra versió però en 3D i amb més sons.

Un exemple d’instrument virtual que treballa amb la idea de matriu 
i visualitza el so en formes geomètriques.

Un looper amb el qual podreu fer músiques a partir 
de patrons que es van repetint.
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TÀCTILS 
Quan, a través del moviment dels 
nostres dits sobre una superfície 
plana, canviem les notes o 
altres paràmetres, parlem d’un 
controlador tàctil. Seria com fer 
música amb el touchpad d’un 
ordinador portàtil. Cada marca 
comercial té els seus models  
però tots comparteixen la mateixa 
idea de funcionament. Per 
exemple, trobem el  Kaosspad  
i el Kaossilator. 

Un altre exemple seria el  
Tenori-On. És una matriu de 
punts on l’eix horitzontal és el 
temps i el vertical controla l’altura 
del so, encara que després es 
poden modificar els paràmetres. 
Quan activem un so s’encén el 
llum i això li dóna un aspecte 
visual molt atractiu, ja que 
d’alguna manera ens permet 
“veure” la música.

Vídeo  
Kaosspad 

Vídeo  
Kaossilator 

Trobem altres controladors 
que estan farcits de botons 
i reguladors amb els quals 
molts músics són capaços 
de fer coses increïbles com 
aquestes:

Convertireu el teclat d’un ordinador en un controlador. 
A mesura que aneu tocant les tecles, la música anirà  
sonant i us podreu convertir en un pianista virtuós!

SEQÜENCIADORCONTROLADORSINTETITZADORMIDITHEREMIN

https://www.youtube.com/watch?v=R1Q6tGAdvwk 
https://youtu.be/MedXo4428xc?t=15s 
https://www.youtube.com/watch?v=hzcpTMO0CrI
https://youtu.be/HdFlFxJFnfY?t=11s
http://tonematrix.audiotool.com
http://dinahmoelabs.com/#tonecraft
http://lab.hakim.se/radar/
http://superlooper.universlabs.co.uk/
http://touchpianist.com/
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SEQÜENCIADOR 
Un seqüenciador és un programa on podem anar 
enregistrant els diferents instruments, com si 
estiguéssim en un estudi de gravació. Primer 
gravem la percussió, després el violoncel, efec-
tes especials, un so de sintetitzador i al final ja 
tenim la nostra peça!

L’aparició dels  
ordinadors ha suposat una 

revolució musical. Tenim accés 
a eines sonores molt potents 
i atractives que ens permeten 

desenvolupar la nostra 
creativitat. 

En l’actualitat a internet trobem 
seqüenciadors de tot tipus que 
ens permetran crear les nostres 
músiques:

O música més marxosa 

Podem fer música relaxant 

Alguns molts senzills i intuïtius:

D’altres més complets amb moltes possibilitats

Som en un moment en què qualsevol 
so que ens imaginem el podem crear 
i manipular sense límit. Potser ara el 
que toca és saber triar entre les infi-
nites possibilitats per crear coses in-
teressants. La tecnologia tan sols és 
una eina però les idees han de sortir 
de cadascú.

Per acabar, us deixem algunes eines 
que us permetran crear músiques i 
sons de manera molt creativa i ori-
ginal. Són a mig camí entre els sinte-
titzadors i els seqüenciadors i… n’hi ha 
que són molt addictius.

SEQÜENCIADORCONTROLADORSINTETITZADORMIDITHEREMIN

https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/1412synth.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/1301loop.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/15steampunksiegepreview.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/12cellos.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/11drums1.mp3
https://html5drummachine.com/virtual-drum-machine
https://splice.com/sounds/beatmaker
http://808cube.com
https://apps.musedlab.org/groovepizza/?museid=s0HuSmDLc&
http://minghai.github.io/MarioSequencer/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Rhythm
http://lab.hakim.se/keylight/03/#
https://open.spotify.com/track/2Em6l44UjUJErHJ7SvsaHE
https://open.spotify.com/track/0ijhkvBpA7OBlY4clWSUZw
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Theremin que indica la freqüència i nota que està sonant.

Sintetitzador de veu senzill i molt divertit.

Sintetitzador per crear sonoritats i ambients sonors molt interessants. 
A més, podeu visualitzar el so en forma de línies i formes.

Anem a cantar!
Una mateixa cançó de mil maneres diferents!

Eines per experimentar amb la creació i edició d’ones sonores.

Isle of tune:una illa on tot sona!

Una interessant xerrada 
TED per conèixer millor i 
escoltar un theremin.

LLOCS ON PODREU FER MÚSICA DE MANERES MOLT DIFERENTS:

SEQÜENCIADORCONTROLADORSINTETITZADORMIDITHEREMIN

https://artsandculture.google.com/experiment/blob-opera/AAHWrq360NcGbw?cp=e30.
https://learningsynths.ableton.com/en/playground
https://www.gsn-lib.org/apps/cardboardsynth/index.html
http://isleoftune.com
http://borismus.github.io/spectrogram/
http://www.lalo.li/
http://dinahmoelabs.com/rickastley
https://www.youtube.com/watch?v=-pX6RgX9sgA
http://digitopia.github.io/DigiAmbient
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COM ESCOLTEM? SO EN ESPAI I TEMPS

ESCOLTA

Pots notar les vibracions? 

Potser algun objecte que hi havia a 
prop ha vibrat mentre sonava aquest 
so. És normal. El so es produeix quan 
alguna cosa vibra. És una vibració que 

es propaga a través de l’aire. Quan 
arriba a l’oïda humana a través de 

l’aire, produeix una sensació auditiva, 
és a dir, sentim/escoltem els sons.

TOT VIBRA
Els instruments, quan sonen, vi-
bren constantment. El que passa 
és que aquesta vibració és tan 
ràpida que els nostres ulls no la 
perceben. Però si ho passem per 

una càmera slow motion 
 aleshores ho podem veure  

d’una manera que  
sembla increïble:

Si posem un regle a la vora 
d’una taula i li donem un 
cop comença a vibrar....i a 
sonar. Experimenteu en 
diferents posicions amb el 
regle i escolteu com sona. 
Quan la secció del regle 
fora de la taula és molt 
llarga, el so és greu i la 
vibració lenta. En canvi, si 
el tros és curt, la vibració 
és ràpida i el so més agut. 

Amb aquest teclat podreu 
veure com les notes greus 
vibren a poc a poc.

I les notes agudes vibren 
més de pressa.

Si premeu la lupa, podreu 
veure la forma de les ones 
i la seva oscil·lació… lenta 
o ràpida segons l’altura de 
les notes.

Plat suspès. 

Instruments.

https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/1gongorbellvibrantshort.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=dDshiu5um9g 
https://www.youtube.com/watch?v=r41bs0endYo
https://musiclab.chromeexperiments.com/Sound-Waves
https://www.youtube.com/watch?v=kpoanOlb3-w
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VIBRACIÓ COM A  
EINA DE COMUNICACIÓ 
Avui en dia els telèfons mòbils 
ens donen molta informació a 
través de la vista i l’oïda, però 
també utilitzen el tacte com a 
sistema d’avís: el famós mode 
vibració! Els comandaments de 
les consoles de joc també fan 
ús de la vibració per fer més 
realista el joc.

Tot sonaInstrumentsMUSICA ELECTRONICA
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ESCOLTAR COM A FORMA DE TACTE
El nostre cos també vibra i capta les vibracions 
que ens envolten. Quan passa un camió o un 
tren a prop nostre, podem sentir les vibracions 
amb l’oïda, però també les sentim amb el nos-
tre cos. A l’oïda li costa sentir notes molt greus, 
però en canvi el cos pot notar aquestes notes 
en forma de vibracions, com petits moviments. 
La percussionista Evelyn Glennie defineix sen-
tir “com una forma sofisticada de tacte”. Sentir 
un so i percebre’n la vibració al cos és el mateix. 
A força de detectar i interpretar les vibracions 
dels instruments, Glennie va finalitzar els seus 
estudis de percussió i en l’actualitat és una de 
les intèrprets més valorades i conegudes. En 
aquesta xerrada podreu escoltar com toca i 
com reflexiona sobre el so des de la perspecti-
va d’algú que és.... sord. Potser penseu que per 
ser sord ja no es pot fer música, però ja veureu 
com els sords també poden sentir el so que els 
envolta i com la seva relació amb el so és més 
intensa i sofisticada del que ens pensem.

SABIES QUE 

Els humans poden sentir freqüèn-
cies compreses entre 20 Hz (el so 
més greu) i 20.000 Hz (el so més 
agut). Els sons que queden per 
sota els anomenem infrasons i els 
que queden per sobre del llindar 
dels 20.000 Hz els anomenem ul-
trasons. Els elefants utilitzen els 
infrasons per comunicar-se a grans 
distàncies i escolten aquests sons amb 
l’oïda però també els capten a partir de 
la vibració que es transmet pel terra. Els 
ultrasons tenen moltes aplicacions dins la 
medicina, com per exemple, fer ecografies. 
Molts animals, com els dofins, els gossos, 
les balenes o els ratpenats, són capaços 
d’emetre i escoltar sons que els humans 
no poden sentir.

PROJECTESCOM ESCOLTEM? SO EN ESPAI I TEMPS

En aquest vídeo podreu 
veure un comparativa 
de capacitat d’escolta 
entre els humans  i els 
animals

I si voleu saber quina és 
la vostra edat segons 
l’oïda, aquí ho podreu 
descobrir.

De fet, les persones, 
a mesura que ens 
anem fent grans, 
anem perdent oïda. 
El moment en què hi 
sentim millor és quan 
acabem de néixer. 
A partir d’aquest 
moment, anem perdent 
progressivament 
capacitat auditiva. Si 
no us ho creieu, aquí ho 
podreu comprovar… a 
The Battle of the Ages!

INFRASONS ULTRASONS

Elefant, talp.

Ratpenat , dofí

Freqüències (Hz)

CAMP AUDITIU HUMÀ

0 20 20.000 40.000 160.000

Gat, gos.

Xerrada Ted de Evelyn Glennie:  
Com escoltar de veritat, 

PER SABER-NE MÉS

https://www.evelyn.co.uk
https://www.youtube.com/watch?v=zvBOPtT0H0s
https://www.youtube.com/watch?v=sZHWY1KBHwc
https://www.ted.com/talks/evelyn_glennie_shows_how_to_listen
http://www.echalk.co.uk/Science/biology/hearing/HowOldIsYourHearing/resource.html


Si ens demanen que 
descrivim l’entorn 
que ens envolta 
segurament que la 
majoria d’explicacions 
estaran basades en 
el que veiem. Vivim 
en una societat en 
què constantment 
ens arriba informació 
visual. Rebem i 
interpretem imatges i 
codis visuals.

La major part 
d’informació ens arriba 
a través de la vista. 
El desenvolupament 
de la tecnologia ha 
potenciat aquest efecte 
i el llenguatge també 
està influenciat pel que 
és visual. Sovint veure 
és sinònim de pensar, 
com en la frase “Deixa’m 
veure què farem”.

PROJECTESVEURE PER CREURE
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VIBRA… SONS COM ESCOLTEM? SO EN ESPAI I TEMPS

PREDOMINI DEL VISUAL  
SOBRE L’AUDITIU

Potser així serà més fàcil.

Si et diuen la llista de la compra per 
telèfon. Te’n recordes de tot?

Els sons són temporals. Tenen una du-
ració. Però si mirem la targeta ho podem 
fer tota l’estona que vulguem. La vista 
és global. Veiem tot el que ens envolta 
simultàniament en el temps. Tenim ten-
dència a pensar que el que veiem és per-
manent i estable. Aquesta és una de les 
raons principals per les quals la vista pre-
domina sobre els altres sentits a l’hora 
de construir i conèixer la realitat en què 
vivim. En la societat el visual és el medi 
principal per on aprenem les coses.

2 kg tomàquets

3 taronges

1 kg mongetes

3 ampolles aigua amb gas

PREHISTÒRIA I ALTRES CULTURES
Aquest predomini del que és visual sobre el 
que és sonor no sempre ha estat així. En l’anti-
guitat la informació es transmetia per tradició 
oral i calia escoltar les cançons, les dites o els 
contes. Pels habitants de la prehistòria el so 
servia per adaptar-se i conèixer el medi on vi-
vien: localitzaven els animals a partir del so o 
detectaven les tempestes i pluges pels sons 
del vent i els trons. Aquesta informació sonora 
els servia per viure i conèixer el seu entorn...
escoltaven més que miraven. Algun cop hau-
reu vist a les pel·lícules d’indis com posaven 
l’orella a terra per saber qui s’apropava.
 
De fet, cada cultura experimenta els sentits a 
la seva manera. 

A les illes Andaman, la població Onge con-
sidera que tot està governat per les olors. El 
calendari està organitzat sobre les olors de les 
flors en cada època de l’any. Cada estació de 
l’any té nom d’una olor particular. Els Onge se 
saluden tocant-se el nas i per preguntar “Com 
estàs” pregunten “Com està el teu nas”. Sembla 
clar que a Occident l’olfacte és el germà pobre 
dels sentits. 

PER SABER-NE MÉS
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https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Andam%C3%A1n
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/2llistacompra.mp3


Hi ha una jerarquia de 
sentits. El sistema motor 
governa el visual i aquest 
domina l’auditiu. Mireu 
aquest vídeo i descobrireu 
com els ulls són molt 
importants a l’hora 
d’escoltar.

Un joc en el que haureu 
d’endevinar que és el que 
sona. Bona sort!

Tot sonaInstrumentsMUSICA ELECTRONICA
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INTERCONNEXIÓ ENTRE SENTITS
Les darreres investigacions en neurociència 
evidencien que hi ha una riquesa tal de con-
nexions entre les diferents àrees sensorials 
del cervell que es fa difícil afirmar que un de-
terminat estímul és purament visual, auditiu, 
tàctil… Es tracta d’un sistema interactiu on les 
experiències comparteixen els sentits. Treba-
llen en xarxa. De fet, les sensacions molts cops 
es reforcen o es contradiuen. Qui no ha olorat 
algun menjar que feia molt bona olor i després, 
en posar-s’ho a la boca, no li agradat gens. O ha 
comprat una pizza perquè a la foto tenia molt 
bona pinta. O no suporta l’olor d’un formatge, 
però li encanta menjar-ne. O anem al forn i de-
manem un croissant de crema, i quan li fem la 
primera mossegada, resulta que ens l’han do-
nat de sobrassada, però el cervell ja ens havia 
preparat per a una cosa dolça!

SABIES QUE 

El que sentim quan mengem influeix en la nostra 
percepció del menjar. Prova de menjar una patata 
xip sense fer soroll… És difícil, oi? Quan mengem o 
bevem, els sons del cruixent o el gas d’un refresc 
juguen un paper molt important en la nostra per-
cepció. Només cal mirar els anuncis i veure com 
sempre es recolzen en el so. Sembla que el so és 
el sentit oblidat del gust.

PER SABER-NE MÉS

https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/eatingchipsconverted.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/pouringcokeconverted.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=n1m4h79JZso
https://www.youtube.com/watch?v=kzo45hWXRWU


Aquesta sí que sabeu quina és, oi?

La primera versió és la mateixa cançó, 
amb les mateixes notes però en 

diferents octaves. Si torneu a escoltar 
el primer exemple, ara serà molt més 
senzill identificar-la i seguir la cançó. 

La raó és que ara fem servir els nostres 
records apresos de la cançó per seguir-
la. Un cop ja sabem quina cançó és, el 

cervell ens ajuda a reconstruir-la a partir 
dels records que en tenim.

Sabries endevinar de quins sons es tracta? 
Segur que sí. Prova d’aconseguir-ne més informació:

• En quin lloc sona?
• Objectes que hi surten?
• Aire lliure o una casa?
• En quina habitació de la casa?
• Hi intervenen persones? Quantes?

Alguns sons creen addicció, 
d’altres ens hipnotitzen, 
d’altres ens relaxen…

De fet, els nostres records i el 
nostre coneixement ens afecta 
a l’hora de percebre les coses.

• Pots fer una llista de sons 
que només tu coneixes?

• Sons que et provoquen 
benestar? Sons que et 
molesten?

• Sons dels quals tens molt 
 bons records?

Com veieu, els sons són més que vibra-
cions: tenen contingut. Sentir és quel-
com físic però escoltar és interpretar la 
informació que ens arriba a les nostres 
orelles. Escoltar és un acte actiu que 
relaciona el que sentim amb el context 
en què ho sentim. Implica comprensió.

Quan escoltem un so que recorda al-
gun fet o moment passat, el so fun-
ciona com un senyal que desperta 
experiències anteriors. Alguns sons 
tenen un significat universal com, per 
exemple, el so de la pluja o la sirena 
dels bombers. D’altres són personals 
i intransferibles, com la cançó que so-
nava quan ens adormíem al bressol o 
aquella música amb què ens vam fer 
el primer petó!

En un principi, tan sols veiem taques 
negres i blanques, però si diem que 
en la imatge hi ha un gos dàlmata, 
aleshores la figura del gos comença 
a prendre forma fins que la veiem 
clarament. Tots els gossos que 
hem vist prèviament i que estan 
“registrats” al nostre cervell ens 
ajuden a reconstruir la figura del gos.

Tot sonaInstrumentsMUSICA ELECTRONICA
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ESCOLTA AQUESTS SONS OBSERVEU AQUESTA IMATGE

Una cosa semblant ens passa amb aquesta melodia.

Sabeu quina és? Podeu tornar a escoltar-la.  
Si encara no us en sortiu, escolteu aquesta altra.

PER SABER-NE MÉS

https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/9himneoctavat.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/6foc181563kingsrowfirecrackling01.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/7paper embolicar75724.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/8242932obxjohnchildlaughingwavfile.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/7paper embolicar75724.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/384721xserraorchestratuningliceu.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/4tennis114052huubjeroentennismatch.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/5sucdetaronja324782miguel2613.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/10himnenormal.mp3


Tot sonaInstrumentsMUSICA ELECTRONICA
SO I ESCOLTA

transmetre missatges i alertes a altres persones.

I, per què no, a comunicar-nos amb les màquines com els telèfons mòbils. 

Saber el nostre estat de salut.

Comunicar-nos 

amb els animals.

No és el mateix un so com... 

Que un so que mai para de sonar com…

PROJECTESVEURE PER CREUREVIBRA… SONS COM ESCOLTEM? SO EN ESPAI I TEMPS

Ara ens imaginem  
que som a....

Tots els esdeveniments de la nostra vida quotidiana estan associats a algun so. 
Sabeu quins són aquests:

El so ens posiciona en espai i en temps. 
Si tanquem els ulls, sabrem on som pel 

soroll ambiental, la reverberació, els 
sons de les persones, animals o coses, 
i podrem saber si som en un lloc petit, 

gran, si estem sols, amb gent...

So i temps van associats. Quan 
escoltem, estem percebent el pas  

del temps.

 
Malgrat que en 

la societat actual el so ha 
estat relegat a un segon pla 

enfront de la imatge, molt del que 
aprenem, ho aprenem amb el sentit 

de l’oïda. L’oïda és important per 
conèixer l’entorn, aprendre conceptes 

i per comunicar-nos amb els altres 
humans. El so ens proporciona 

molta informació  
i ens permet:

PER SABER-NE MÉS

https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/14globuspinchazodelglobo.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/19interruptor324334gosfxlightswitch.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/20llibre347961nkzdrabookpage.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/21beure271456bdunis4drinking.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/22escriureordinador.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/23bsirscatala.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/18xiulet66546benboncancomehere.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/17cor165303terminator1505heart.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/16bombers15758contramundumfiretrucksiren.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/15saltaigua335992inspectorjwaterfalllargea.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/11mercat 69823sonsdebarcelona.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/12platja320306sophronsinesounddesign.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/13basket 239286hubertmichelueneau.mp3
https://youtu.be/OFKCwcADeow?t=21m24s


1. Primer escolliu l’ordre dels sons.

2. Podeu fer una frase per so o un 
paràgraf.

3. Quan arribeu al so número 
tres, penseu que ja heu d’anar 
preparant el final de la història.

4. Si canvieu l’ordre dels sons, 
tindreu una història nova!

5. També podeu fer grups i 
enregistrar cinc sons (ho podeu 
enregistrar amb la gravadora de 
sons del telèfon mòbil).

UN JOC MOLT 

DIVERTIT

És com el Pictionary®  

però només amb sons:

1. Escolliu un conte, història, 
pel·lícula, còmic que us agradi.

2. Estructureu la narració 
en tres parts: introducció, 
desenvolupament i final. 

3. Penseu en els sons que 
necessitareu. Els sons poden 
evocar els espais, les accions, 
els personatges.

4. Per trobar els sons ho podeu 
fer en aquestes dues webs. Hi 
ha molts sons i són gratuïts.

5. Un cop descarregats, els 
podeu ajuntar i manipular 
amb un editor de so. El més 
recomanable és aquest.
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US ATREVIU A CONSTRUIR UNA 
HISTÒRIA AMB AQUESTS 5 SONS?

Aquí teniu un seguit de jocs on haureu d’aparellar els sons que són 
iguals, com un memory. TAMBÉ HO PODEM FER AL REVÉS... 

EXPLICAR UN CONTE NOMÉS AMB SONS

Un cop els sons han estat editats i 
ajuntats… ja tenim el nostre conte.

Retalleu fotos de revistes i diaris d’objectes, llocs, persones. 

Feu dos equips i repartiu 10 imatges a cada grup.

El primer grup que endevina totes les imatges guanya.

Un membre del grup agafa una imatge i tan sols es poden fer sons  

perquè els altres membres de l’equip endevinin de què es tracta.

Si ho feu amb els ulls tancats, encara 
és més emocionant perquè els 
gestos a vegades ajuden molt! 

Per acabar, un repte: 
a veure si reconeixeu 
les cançons que 
sonen. Ja veureu que 
n’hi ha més d’una!

Si les escolteu per separat, serà més senzill.
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https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/1353195inspectorjshower.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/223722miloshipbergen.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/3240854fliwattrestaurantambient.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/4250629kwahmah02alarm1.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/5325092marlazaroonomatopoeiakiss.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/24popurri.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/25gegant.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/26jingle.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/27oques.mp3
https://audiomass.co
https://plays.org/game/tonality
https://www.freesound.org
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web


Per poder saber el 
rang de freqüències 
que podem sentir, 
aneu prement cada 
quadrat fins que 
sentiu el so.
MOLT IMPORTANT: 
comenceu sempre 
pels quadrats de baix!

Narratives Sonores: 
amb aquest programa 
podreu jugar amb el so, 
modificar-lo, sentir-lo 
del revés, enregistrar 
les variacions. Podeu 
utilitzar el so d’exemple 
o fer servir les vostres 
gravacions. Us baixeu el 
programa i ja està (no 
cal instal·lació, s’executa 
directament).

Tot sonaInstrumentsMUSICA ELECTRONICA
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Oliver Sacks va escriure Musicophilia, on explica la relació del cervell i la música en una sèrie d’històries. Molt recomanable!

BandLab: un programa gratuït amb el què podreu crear  la vostra música. És molt senzill i intuïtiu i permet fer moltes coses!

Test de comprensió de la parla en ambients sorollosos.

Il·lusions sonores. 
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https://www.bandlab.com
https://ruipenha.pt/files/software/NSonoras_pc.zip
http://www.oliversacks.com/books-by-oliver-sacks/musicophilia
http://newt.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
http://www.hear-it.org/es/Pruebe-su-audicion
http://deutsch.ucsd.edu/psychology/pages.php?i=201
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Voleu fer una volta pel món i escoltar com sona…?  
Aquí podreu escoltar el sons de diferents ciutats.

SO I ESCOLTAInstrumentsMUSICA ELECTRONICA
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La idea de paisatge 
sonor ve del canadenc 
Murray Schafer, que la 
defineix com una sèrie de 
sons que escoltem. Sons 
que formen un ambient 
sonor. Aquests sons poden 
ser sons naturals que 
escoltem pel carrer o al 
bosc, o poden ser artificials 
i creats amb màquines i 
ordinadors.

Altres definicions es refereixen 
a un paisatge sonor com la 
interrelació entre el so, la 
natura i la societat. La idea 
de paisatge comporta canvi, 
transformació, interacció dels 
elements naturals i culturals 
que el formen. Si us imagineu el 
paisatge d’un bosc des del matí 
fins a la nit…
Quins canvis pateix? 

Quins sons sonen al matí  
i quins a la nit? 

Quins elements apareixen  
i desapareixen? 

I si el compareu amb el  
paisatge d’una gran ciutat?

EL MÓN COM A COMPOSICIÓ SONORA
El món és com una composició sonora. Con-
tínuament escoltem sons, sorolls, músiques 
que formen un paisatge sonor. Les persones 
interactuen entre elles i amb l’espai que les 
envolta amb el so. Vulguem o no, tots formem 
part d’un paisatge sonor. Forma part de la nos-
tra vida diària, a l’escola, a casa, al supermercat, 
a la plaça del poble, a dins del tren... 
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https://es.wikipedia.org/wiki/R._Murray_Schafer
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/192890bwavbarcelona.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/2150884setunimancosmicsoundcloud0l35mi.mp3
https://citiesandmemory.com/city-sound-guides
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Podem anar a la sabana africana. 
• Matí

• Nit

• Després de dinar… Un de regal!

• Platja

• Desert

• Bàsquet

• Star Wars

PODRÍEU FER UNA LLISTA DE SONS DE 

 

VOLEU ANAR DE VIATGE?

El sons de la natura arreu del món. 

Si voleu escoltar el so dels oceans en directe. 

Un mapa sonor del món… podeu fer la volta al món i anar escoltant com sona. 

Us podeu endinsar a al món de Star Wars. 

O us transporteu al bullici d’un mercat medieval. 

 
 
 

Ara us toca
explorar i experimentar amb

diferents ambients sonors. Podeu
modificar el volum dels sons o

canviar-los per fer noves creacions 
prement el botó “Show Mixer”

SABIES QUE 

Tots els sons provinents d’aparells elèctrics 
estan condicionats per la seva freqüència de 
xarxa, que són les oscil·lacions del corrent 
elèctric. A Europa, la freqüència és de 50 Hz 

i a Amèrica i algunes parts d’Àsia és de 60 
Hz. Què vol dir això? Que a Europa el corrent 
elèctric fa que un microones faci la nota sol# 
i a Amèrica fa la nota si… Ho voleu escoltar?  

EUROPA AMÈRICA

SO I ESCOLTAInstrumentsMUSICA ELECTRONICA
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Freq%C3%BC%C3%A8ncia_de_xarxa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Freq%C3%BC%C3%A8ncia_de_xarxa
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/snoringconverted.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/3185883eirikrmicrowave.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/5notag.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/485458jasonelrodmicrowave.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/6notab.mp3
http://nature-other.ambient-mixer.com/african-savanna
http://www.naturesoundmap.com
http://aporee.org/maps
http://listentothedeep.net/acoustics/index.html
http://star-wars.ambient-mixer.com/jabba-s-palace-at-night
http://crowds.ambient-mixer.com/medieval-marketplace
http://www.ambient-mixer.com
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Ara pensem la 
mateixa idea en una 
peça musical. El so 
de fons seria com 
l’acompanyament.

Dins d’un paisatge sonor trobem diferents 
tipus de sons. D’una banda, trobem sons de 
fons, que sonen gairebé contínuament i per 
això no ens adonem que estan sonant…

…com el so de la pluja.

D’altra banda, sons que sobresurten 
d’aquests sons de fons i criden la nostra 
atenció, com pot ser el so d’un tro. 

I després sons que són característics i únics 
d’un espai o context. Sons que tan sols 
sonen en un lloc i particulars… 
com el d’un ocell en perill d’extinció que tan 
sols viu en una zona boscosa del Pirineu. 

Ara escolteu atentament aquesta escena. Som en un taxi de Nova Delhi:

De fet, quan parlem de so 
característic en una peça 
musical, ens podem referir 
a aquell so que ens permet 
reconèixer-la a l’instant. 
En ocasions, escoltant un 
segon en tenim prou. Voleu 
jugar a endevinar quina 
cançó és? 

SO I ESCOLTAInstrumentsMUSICA ELECTRONICA
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Podeu distingir quin és el soroll de fons?

I quin és el so únic que trobem en aquest taxi?

I quin sons ens criden l’atenció perquè estan en primer pla?

El so que ens crida 
l’atenció, la melodia.

I el so característic 
podria ser un solo.
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https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/7plujafons.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/8plujaitrons.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/9plujatronsocell.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/10taxiindia.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/11mozartacompanyament.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/12mozartmelodia.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/13mozartsocaracteristic.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/14mozartserenadeingmajor.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/15113imslp298641pmlp01586lvbeethovensymphony.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/16wewill.mp3
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Aquest quadre és de Joan 
Miró i forma part d’un 
tríptic d’obres que porta 
per títol “Blau”. Aquesta 
és la segona del conjunt. 
És un quadre fascinant 
per la seva senzillesa. 
Ara visualitzeu què pot 
ser el fons, el primer pla i 
el so característic? Segu-
rament que cadascú ho 
veu de manera diferent…
però aquest és l’encant 
de l’art. 

Algú ja s’ha imaginat  
com sonaria el quadre... 
Ho voleu descobrir?

• Escolliu un voluntari que surti i es tapi els ulls:
• Surt una persona i diu “Hola!”. El voluntari ha 
d’endevinar quina persona és. Si no ho sap, la per-
sona torna a dir la paraula fins que sàpiga qui és. 
• Després es fa el mateix, però amb dues perso-
nes a la vegada.
• I després amb 4, 5, 6, etc. A veure qui és capaç 
d’endevinar més persones a la vegada-

Ara podeu provar amb el cant dels ocells. 
Aquí teniu un joc on heu de reconèixer 
el cant de quatre ocells. 

LA IDEA DE SO DE FONS, PRIMER PLA I SO CARACTERÍSTIC 
TAMBÉ ENS LA PODEM IMAGINAR EN PINTURA.
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CONEIXEU LA VEU DELS  
VOSTRES COMPANYS?

PER SABER-NE MÉS
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https://academy.allaboutbirds.org/features/bird-song-hero/bird-song-hero-ultimate
http://kranidiotis.gr/musicon-blue-ii


El pas de la societat rural a la 
urbana ens ha fet perdre molts 
sons: l’esmolador amb la seva 
flauta de pa, les campanes 
d’alguns pobles, els xiulets 
dels pastors, les esquelles 
de les ovelles... Segur que si 
pregunteu als avis, i als pares 
i mares també, us parlaran de 
sons que actualment ja no 
existeixen. Poseu-los en comú  
i comenteu per què han 
desaparegut o ja no  
existeixen a la ciutat. 

Podeu pensar quins sons del 
vostre entorn us agraden més. 
Feu una llista dels vostres sons 
favorits i els podeu enregistrar 
amb un telèfon mòbil o una 
gravadora. Després els podeu 
pujar a una plataforma com 
SoundCloud perquè tothom 
els pugui sentir. D’aquesta 
manera, els podeu preservar i 
compartir amb tot el món. (Si 
us descarregueu l’aplicació al 
mòbil, podreu gravar i pujar 
l’arxiu des de la mateixa 
aplicació. Un breu tutorial que 
us facilitarà les coses.

Sabeu què és? 

Ara sona així.

Els canvis i avenços tecnològics també han 
provocat que alguns sons hagin desaparegut i 
n’hagin sorgit de nous. Els sons del món estan 
canviant i l’ambient sonor en què vivim es va 
transformant. Hi ha sons que ja mai més tor-
narem a sentir perquè ja no existeixen. Tenim 
pintures, dibuixos, fotografies, però no tenim 
enregistraments sonors de com sonava el món. 
Igual que les modes, els oficis, la tecnologia.els 
sons han canviat i han evolucionat al llarg de 
la història. En pocs anys, ens hem acostumat 
a sentir sons i sorolls que abans no existien, 
mentre que altres sons antics que ens eren fa-
miliars ja han desaparegut.

En aquesta web podreu escoltar sons i veus 
relacionades amb la història del World Trade 
Center. Sons per a la història.

Un nostàlgic ha creat un museu dels 
sons desapareguts. Feu-ne una visita i 
descobrireu com sonaven les coses abans!

SABRÍEU ENDEVINAR DE 
QUINS SONS ES TRACTA?
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https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/21117647jppistuswdotmatrixprinter.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/21117647jppistuswdotmatrixprinter.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/20346091hightecprojector.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/1869652yaranikoldphone.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/16136282choplinelafiladortheknifegrinder.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/17260852aldeainvisibleherreroblacksmith.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/1994933robinhood76.mp3
https://911digitalarchive.org/items/browse?collection=266
http://savethesounds.info
http://www.slideshare.net/jcmisanz/manual-app-soundcloud
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En aquest nou món sonor 
tot sona més fort. Un so ens 
pot tranquil·litzar

o ens pot provocar 
incomoditat i ansietat

Amb les seves respostes segurament po-
dem constatar la contaminació acústica 
que patim. El silenci és una cosa que costa 
trobar en les nostres ciutats. El músic John 
Cage, en un intent d’escoltar el silenci, es 
va tancar en una càmera anecoica (espai 
amb silenci total) i quan portava una esto-
na va descobrir que sentia dos sons. Un era 
el so de la seva circulació sanguínia i l’altre, 
les vibracions produïdes pel seu sistema 
nerviós. Així que la seva conclusió va ser 
que el silenci total no existeix… sempre es-
tem envoltats de sons! 

ENS COSTA ESCOLTAR PERQUÈ...

• Podem enregistrar qualsevol so i vídeo… l’incentiu d’escol-
tar alguna cosa perquè no podem tornar a escoltar-la ha 
desaparegut.

• El món s’ha tornat tan sorollós que és difícil escoltar. 
Busquem refugi en els auriculars on ningú escolta a ningú.

• Ens hem tornat impacients, volem les coses mastegades 
i ràpides: no volem explicacions detallades i ben cons-
truïdes. Ens hem acostumat a impactes breus, sintètics… 
Twitter, WhatsApp, etc.

• La conversa està desapareixent. Qui no ha vist una pa-
rella dinant a taula on cadascú està amb el seu mòbil. 
SMS, WhatsApp, Facebook substitueixen la conversa.

• Per captar la nostra atenció necessitem sons a tot 
volum, colors llampants, flashos. D’alguna manera ens 
hem insensibilitzat.

Si demanem als nostres alumnes que quan 
surtin al carrer escoltin els sons i responguin 
aquestes preguntes:
Hi ha més sons forts o fluixos? Quins sons els 
molesten? Quins els fan mal? Quins voldrien 
eliminar? 

Si no voleu sortir, aquí teniu un moment  
“de tranquil·litat” d’una ciutat.

 
En la societat  

actual, per més que busquem 
el silenci, no el trobem: estem satu-

rats de so i d’informació. L’accés massiu 
a les noves tecnologies, Internet i les  

xarxes socials han provocat una sobreexposi-
ció d’estímuls visuals i sonors. És curiós que en 
un moment en què la tecnologia es concentra a 
construir aparells d’alta fidelitat i dispositius per 
escoltar el so tridimensional com si estiguéssim 

al cinema i en canvi quan sortim al carrer 
estem envoltats de soroll i sons de la pitjor 

qualitat. Cal trobar espais de silenci i 
calma per desenvolupar la mirada i 

l’escolta conscient  
i crítica.

Altres persones han tingut 
la mateixa curiositat que 
Cage i han enregistrat 
diferents silencis.  
Els voleu escoltar? 

Si us voleu relaxar amb sons del vent,  

aigua, ocells... aquí podreu crear els vostres 

ambients sonors per estar tranquils. 

Però si voleu passar un moment terrorífic...

no dubteu a passar per aquí!

En aquesta breu xerrada 
TED veureu com l’es-
pecialista en so, Julian 
Treasure, ens explica 
el perquè d’aquestes 
situacions i ens dóna 
algunes solucions.

Escoltar és una de les 
maneres d’accedir a la 
comprensió. Una escolta 
conscient sempre com-
porta comprensió. 

PER SABER-NE MÉS
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https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/2343760digifishmusicgentleseaonflatbeach.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/2563875billkacenycitystreets.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/24110621soundscalpelcomindustrialtools.mp3
http://20decibel.blogspot.com/p/pub.html
https://www.noisli.com
http://horrorli.fps.hu
https://www.youtube.com/watch?v=cSohjlYQI2A 
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Una manera interessant de crear 
ambients sonors és a partir d’un 
poema, una història, un quadre, una 
foto o una persona.

• Penseu en els elements que hi surten.

• Quins sons hi apareixen? Com podria 
sonar la imatge?

• Quina emoció voleu transmetre? Com 
sona?

• Podeu fer una interpretació literal o 
una interpretació més lliure.

• Disposeu els diferents sons pensant 
en si es tracta de sons de fons o són 
sons principals.

• La manera més senzilla és fer servir:

• Si voleu alguna cosa més elaborada 
podeu fer servir Audacity i treure els 
sons de freesound.org. 
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Actualment estem governats per l’esquizofonia, 
paraula inventada per Schafer, que vol dir que 
hi ha una dissociació entre el que escoltem i el 
que veiem. Parlem per telèfon, però no veiem el 
nostre receptor, escoltem música amb auriculars 
però no veiem els músics, escoltem la ràdio 
però no veiem qui parla. Constantment estem 
convidant sons que no estan amb nosaltres!

 

PER ACABAR UNA  
INTERESSANT FRASE  

DE SCHAFER:

“És el paisatge sonor una composició  
indeterminada sobre la qual no tenim  

control o som nosaltres els seus  
compositors i intèrprets responsables  

de donar-li forma i bellesa?” 

Interessant reflexió, oi?

Podeu construir el 
vostre ambient sonor. 
Disposeu els sons i 
pitgeu el play.

Intentar escoltar els diferents sons d’un 
paisatge sonor:

Identificar objectes, animals.

Identificar lloc, espai, nombre 
de persones, animals.

Real o artificial.

A vegades la música pot 
sortir dels objectes que 
menys ens esperem.Tant 
si volem com si no, estem 
envoltats de música!

Tancant els ulls durant 30 segons a 
l’aula n’hi haurà prou.

PER SABER-NE MÉS

https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/26124737robinhood7602513loopablecar.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/26124737robinhood7602513loopablecar.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/26124737robinhood7602513loopablecar.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/bitacola/2965626corsicasglub.mp3
https://soundescape.io
https://defonic.com
http://freesound.org
http://www.audacityteam.org
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Interessant web sobre els sons del mar.

Una web dedicada al cant dels ocells.

Els sons de Barcelona.

Un recull de sons interestel·lars i de l’espai.

Un mapa interactiu on 
podràs descubrir nous 
artistes.

Una pàgina 
web on podràs 
descobrir com 
sonen diferents 
ciutats i llocs del 
tot el món

Si voleu sentir el 
so de la pluja i no 
plou, aquí teniu 
la solució!

Breu i evocador documental  sobre la figura de Murray Schafer.

Voleu sentir con sona el planeta Saturn? Aquí podreu sentir el so de les ones que emet el planeta.
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https://www.youtube.com/watch?v=rOlxuXHWfHw
https://experiments.withgoogle.com/ai/bird-sounds/view
https://dosits.org
https://solarsystem.nasa.gov/resources/17844/sound-of-saturn-radio-emissions-of-the-planet-and-enceladus/
https://musicmap.global
https://imaginarysoundscape.net
http://www.mundosdemusicas.com/barceloneta.php?fbclid=IwAR1NBV8d5hnLweRcYTxEK4JOIfdrvVjABxPlC4vug9r-M4HGjoNPpkeJlME
http://www-pw.physics.uiowa.edu/space-audio
https://rain.today
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