
Claripèdia
Dossier educatiu a l’entorn  

de l’espectacle Clarinetàrium
 d’Ensemble Una Cosa Rara



EL BARROC
•Partitures  
per capítols!

•El famós anònim!
•Quina “mala pata”!
•Quan al mestre de 
dansa li puja la  
mosca al nas….

EL CLASSICISME
•Una mala passada 
al pobre Papageno

•El desig indescriptible
•El gran crescendo!

ROMANTICISME
•Els seus desitjos  
són ordres, madame!

•El dit de Schumann 
•Els instruments 
impossibles

LES AVANTGUARDES
•Debussy, el gamelan 
i les sirenes 

•El cadàver exquisit
•Muts i a la pantalla!

L’ACTUALITAT
•El caçador de sons
•Tocar sense tocar

MINUET DE 
GRAUPNER

LA CANÇÓ  
DE PAPAGENO  
DE MOZART 

PAVANE DE FAURÉ 

EL PETIT NEGRE  
DE DEBUSSY 

SUMMER NIGHTS 
DEL MUSICAL 
GREASE    

L’ESPECTACLE

LA CLARIPÈDIA

EL CAÇADOR  
DE CLARINETS 

QUADERN DE CAMP 

EL CLARINET 
DEL FUTUR 

LES ONES SONORES

COM ES TRANSMET 
EL SO? 

LA LLENGÜETA 

LA CAMPANA

L’ESCALA MUSICAL

EL CLARINET 
D’ESTIU



L’espectacle
Una dotzena de clarinets diferents, unes quantes anècdotes i un viatge per recórrer 
els més de 400 anys d’història de l’instrument. Tubs de plàstic, tisores i trepant, 
canyes i tota mena d’estris per descobrir com és i com funciona un clarinet. 

Clarinetàrium és un espectacle en format concert que combina l’aproximació 
històrica al clarinet amb una aproximació de caràcter científic.

Clarinetàrium proposa un recorregut per la història de la música per descobrir 
com l’evolució de l’instrument va lligada a l’evolució de la música. A més, per 

entendre el funcionament del clarinet i les seves característiques principals 
(i per extensió el de tots els instruments de vent) es realitzaran alguns 
experiments que ajudaran a fer-se’n una idea adequada.

Clarinetàrium és, per tant, un espectacle concert dinàmic que combina 
música, petits experiments i història, que ens farà passar una bona estona 
al mateix temps que descobrim el passat i el present del clarinet!

•Wü is doss gessele?  
tradicional per a tres clarinets

•Minuet de la Suite de CH. 
GRAUPNER (1683 – 1760) per a 3 
chalumeaux LES MÚSIQUES: MINUET

•Air, (anònim) (s. xviii) per a dos 
clarinets barrocs  
 
 
 
 
 

•”Der Vogelfänger bin ich ja” 
de La flauta màgica de W.A. 
MOZART (1756 – 1791) per a 
dos clarinets clàssics i corno di 
bassetto LES MÚSIQUES: LA CANÇÓ DE 

PAPAGENO

•La Marsellesa de C. J. ROUGET DE 
LISLE (1760 – 1836) per a clarinet 
metàl·lic, bombo i plateret 
 
 
 

•Pavane de G. FAURÉ (1845 – 1924) 
per a dos clarinets i clarinet baix de 
tretze claus LES MÚSIQUES: PAVANE

•Wild Cat Blues de C. WILLIAMS 
(1893 – 1965) per a dos clarinets i 
clarinet baix de tretze claus

•Le petit negre de C. DEBUSSY 
(1862 – 1918) per a dos clarinets i 
clarinet baix LES MÚSIQUES: EL PETIT 
NEGRE 

 
 

•O Charalambis (tradicional), Ena 
asteri pefti (tradicional); Zorba 
El Grec de MIKIS THEODORAKIS 
(1925) per a dos clarinets i clarinet 
baix

•Summer Nights de J. JACOBS 
(1942) I W. CASEY (1935 - 1988) 
per a clarinet, clarinet baix i 
clarinet electrònic LES MÚSIQUES: 

SUMMER NIGHTS

Programa  
del concert



La Claripèdia
El clarinet és només el pretext per parlar d’història i de ciència, per escoltar música i, 
sobretot, per passar una bona estona! Per endreçar tota la informació que es desprèn  
de l’espectacle i per fer una mirada una mica més enllà, teniu a la vostra disposició 
aquest dossier educatiu. 

La Claripèdia s’articula a través dels quatre grans eixos sobre els quals es vertebra 
l’espectacle: 

MÚSICA: “Les músiques” • HISTÒRIA: “Anecdotàrium” • ORGANOLOGIA: “Guia per a 
caçar clarinets” • CIÈNCIA: “Bufar i fer ciència”

A cadascun d’aquests apartats hi trobareu petites explicacions que ajuden a entendre 
(o ampliar) els continguts del concert; vídeos plens de música i experiments científics; i 
activitats per fer a l’aula. 

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 pogueu adaptar al nivell del vostres alumnes. 

Tot i que no és imprescindible per al desenvolupament de les activitats, la Claripèdia té 
associades tres llistes de reproducció d’Spotify creades pels doctors d’Una Cosa Rara 
amb el nom de

Si no disposeu d’accés a Spotify podeu buscar les músiques a Youtube o a la biblioteca 
de la vostra escola o municipi.*

 *Enllaç creat per tercers del qual la Fundació la Caixa no es fa responsable.

https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/3Y4ML2nUG4pczNBHqEHh9K
https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/7g6ICqgQMs0AuKVCuaNHIC
https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/55DAm7hZR30dZgtn9t7VXJ


Les músiques
Aquí teniu un recull d’algunes de les músiques que sentireu a l’espectacle. Acompanyant 
cada vídeo el Dr. Cosa us proposarà una activitat relacionada amb cadascuna de les 
peces que hi podreu sentir. L’objectiu, doncs, és doble: d’una banda, conèixer i descobrir 
les músiques del Clarinetàrium perquè hi estigueu familiaritzats quan assistiu al concert. 
De l’altra, serviran de punt de partida per escoltar com ha anat evolucionant la música al 
llarg del temps. Comencem?   



VÍDEO
Minuet de Graupner

ACTIVITAT
Fem un minuet! 

Al Clarinetàrium la Claripèdia ens explica 
que el minuet era la dansa de moda de 
la cort de Lluís XIV. Qui més qui menys 
sabia ballar el minuet. I és clar… entre els 
compositors de l’època qui més qui menys 
sabia escriure un minuet! Uns anys més 
tard, W.A. Mozart, que sempre estava 
de broma, va burlar-se de l’estructura 
simple del minuet demostrant que, amb 
un dau i força enginy, qualsevol era capaç 
d’escriure un bon minuet. Ja veieu per on 
anem, oi? Prepareu-vos per crear el vostre 
minuet amb només setze tirades de dau! 

ANECDOTÀRIUM: QUAN AL MESTRE DE DANSA…

VISITA
EDUCAIXA:

EL MINUET

https://www.youtube.com/watch?v=nh_58FfQVs8
https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/3Y4ML2nUG4pczNBHqEHh9K
http://www.educaixa.com/ca/-/el-minue


ACTIVITAT
Fem un arranjament! 

Quan Mozart va escriure la cançó de 
Papageno (“Der Vogelfänger bin ich ja”) 
ho va fer pensant en tota una orquestra i 
un cantant i no pas en un trio de clarinets. 
Fer un arranjament és això: realitzar canvis 
en una composició musical amb l’objectiu 
que la pugui tocar una altra formació. 

Abans de començar: Però com sona la 
peça tal com la va escriure Mozart? 

 
Pas 1: Ara us proposem que escolteu 
dues versions diferents d’aquesta mateixa 
música:
•Per a sis instruments de vent:

“Der Vogelfänger bin ich ja” per a sextet de vent

•Per a tres instruments (vegeu el vídeo)

Pas 2: Quins son els elements que sentim 
a totes les versions? Quins desapareixen?

El procés de versionar o arranjar és 
molt habitual en la música. De fet, 
pràcticament totes les músiques que sonen 
al Clarinetàrium són arranjaments! Ara us 
proposem que us convertiu en arranjadors.*

Pas 1: Busqueu una música que us agradi i 
feu una recerca de diferents versions. 

Pas 2: En funció de les possibilitats de l’aula 
de música i de la vostra classe us animem a 
escollir una de les peces que hagi triat algun 
dels vostres companys i fer-ne el vostre 
propi arranjament.

Pas 3: Per fer l’arranjament haureu de 
decidir què manteniu i què suprimiu per 
aconseguir que la cançó sigui identificable.**

*Segurament de seguida notareu que la melodia es 
manté invariable a cadascuna de les versions. En canvi, 
l’acompanyament és diferent a cada versió més o menys ple 
en funció de si hi ha més o menys instruments. Fins i tot la 
lletra desapareix i la cançó no deixa de ser identificable! 

**Durant el procés d’arranjar serà un bon moment per fer 
notar als alumnes que, tal com passa amb l’exemple de 
Mozart, els elements essencials de la peça són la melodia 
i l’harmonia. En canvi, el tipus d’acompanyament, els 
instruments, la velocitat, etc. són variables en funció del 
nostre criteri com a arranjadors.

 

VÍDEO
La cançó de Papageno de Mozart 

ANECDOTÀRIUM: UNA MALA PASSADA…

https://www.youtube.com/watch?v=yyjpgLtd5Gg
https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/3Y4ML2nUG4pczNBHqEHh9K
http://www.youtube.com/watch?v=NtO7Bat07sc


ACTIVITAT
Fem una lletra!  

Quan inventem una cançó, què va primer? 
La música o la lletra? Segur que cada 
compositor té la seva manera de treballar.  
A uns els agrada més començar per la 
música i d’altres, prefereixen fer-ho per 
la lletra. Fauré, per exemple, va escriure 
primer la música de la Pavane i, pocs dies 
més tard, hi va posar la lletra. A vosaltres 
us tocarà fer el mateix i posar-hi una lletra 
inventada per vosaltres! 

Abans de començar: Escoltem primer  
la versió de la Pavane ja amb la part per  
a cor afegida 

Pas 1: Amb l’ajut del vídeo i la partitura 
adjunts, escolteu i canteu el fragment de la 
peça a la qual haureu de posar lletra.

Pas 2: Identifiqueu les quatre frases 
musicals que sentireu (per treballar-ho 
podeu dividir la classe en quatre grups, 
assigneu una frase a cada grup i canteu-la 
entre tots). 

Pas 3: Decidiu de quin tema ha de parlar 
la vostra lletra (pot ser una presentació de 
la vostra classe, o del vostre poble, o de la 
vostra escola, etc.). 

Pas 4: Ja us podeu posar a pensar. Però 
tingueu en compte l’estructura de les 
frases: quatre frases de setze síl·labes 
cadascuna! 

Nosaltres ja hem fet la nostra lletra, si 
voleu la podeu cantar!

VÍDEO
Pavane de Fauré  

ANECDOTÀRIUM: ELS SEUS DESITJOS SÓN ORDRES MADAME

https://www.youtube.com/watch?v=CNH-0o3g_Pk
https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/3Y4ML2nUG4pczNBHqEHh9K


Pas 2: El dia de l’exposició cadascú 
exhibeix els seus objectes a la seva taula. 
Podeu posar un cartell amb el vostre nom. 

Pas 3: Passejeu-vos per tota la classe 
mirant les exposicions dels vostres 
companys 

Pas 4: Què us ha sorprès dels vostres 
companys? Heu descobert alguna cosa 
que no sabíeu? Us ha costat triar només 
tres objectes? Parleu-ne una estona!

Si sou molts a l’aula i la infraestructura es presenta 
complicada, també podeu fer aquesta activitat en petits 
grups. En aquest cas l’exposició universal es pot enfocar 
com a presentació de la cultura de països diferents 
acordats prèviament. Pot ser interessant fer èmfasi en la 
idea que les altres cultures ens enriqueixen i ens influeixen 
(coses ben quotidianes per a nosaltres com la pasta, 
les patates, la música rock o la internet ens han arribat 
d’altres països i cultures). 

VÍDEO
El petit negre de Debussy  

ACTIVITAT
Fem una exposició universal!   

Avui la informació circula a tota velocitat 
d’una banda a l’altra del món. Però a 
l’època de Debussy no hi havia internet  
ni avions, i saber què es feia a la Xina o  
a Amèrica era molt complicat! Una  
manera que tenia la gent de conèixer 
les altres cultures eren les exposicions 
universals: tots els països es trobaven a 
una mateixa ciutat per mostrar la seva 
cultura. En una d’aquestes Exposicions 
Universals, Debussy va descobrir la música 
de l’Índia, que va marcar per sempre 
més les seves composicions. I vosaltres, 
coneixeu els vostres companys? Us 
proposem que feu una exposició universal 
de la vostra classe!  

Abans de començar: Escolteu la versió 
original d’aquesta peça 

Pas 1: Decidiu un dia en què cadascú 
haurà de portar tres objectes que li 
agradin o que el caracteritzin (el vostre  
joc preferit, una peça de roba, etc.) 

ANECDOTARIUM: DEBUSSY I EL GAMELAN

Les músiques

https://www.youtube.com/watch?v=XCGOOluX-uE
https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/3Y4ML2nUG4pczNBHqEHh9K


ACTIVITAT
Fem sons!   

L’EWI és senzillamement com el teclat 
de la vostra escola amb la diferència que 
funciona bufant. Si us fixeu en el teclat 
veureu que podeu triar quin so voleu 
que faci. Amb l’EWI passa exactament 
el mateix: té programats diferents sons 
creats electrònicament. Però… com es 
creen els sons? 

Abans de començar: Escolteu la versió 
original d’aquesta cançó tan coneguda 

Pas 1: Per poder veure el so, necessitem 
representar-lo. Habitualment ho fem en 
forma d’ona amb un aparell que es diu 
oscil·loscopi. En aquest enllaç en trobareu 
un de virtual:  
Oscil·loscopi

Pas 2: Per crear sons electrònicament hem 
de fer el procés invers: modificar l’ona per 
obtenir diferents sons. Això ho  
podreu comprobar aquí:  
Sintetitzador

Pas 3: D’aquesta manera no només podem 
crear instruments sinó fins i tot imitar la 
veu humana. Descobriu-ho aquí:  
Generador de veu

Pas 4: Si heu arribat fins aquí i voleu 
aprofundir una mica més podeu 
entretenir-vos amb aquesta aplicació tan 
completa: 
Audiotool

Aquesta activitat requereix enllaços externs. Si no 
funcionen podeu buscar “oscil·loscopi” i “sintetitzador”  
en un buscador i utilitzar-ne un d’alternatiu.

Podeu canviar els valors de l’oscil·loscopi (freqüència - 
alçada i amplitud - volum) per veure com canvia l’ona,  
o bé, a través d’un micròfon, capturar la forma d’algun so 
de la classe (la vostra veu, un instrument, etc). Per fer-ho 
seleccioneu l’opció “live input” del menú desplegable. 
Veureu el vostre so representat a la pantalla. Si cliqueu  
la casella “freeze live input” podreu congelar la imatge.

Trieu la forma de l’ona (“sine”, “square” o “triangle”)  
i comprobeu com canvia el timbre del teclat.

VÍDEO
Summer Nights del musical Grease  

ANECDOTÀRIUM: TOCAR SENSE TOCAR

http://academo.org/demos/virtual-oscilloscope/
http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/oscilloscope_description_tutorial_sounds_frequency.htm
http://onlinetonegenerator.com/voice-generator.html
http://www.audiotool.com/app
https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/3Y4ML2nUG4pczNBHqEHh9K
https://www.youtube.com/watch?v=sy90hBs0BBE
https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/3Y4ML2nUG4pczNBHqEHh9K


Anecdotàrium
Benvinguts a l’Anecdotàrium! El Dr. Rara (un gran amant dels llibres) ha preparat  
per a vosaltres un recull d’anècdotes sobre la música i els músics per fer un repàs  
a la història d’una manera divertida. A través de les anècdotes descobrireu alguns  
dels aspectes claus de cada període artístic: des del barroc fins als nostres dies. 

Hem fet la tria pensant a reforçar o ampliar continguts del Clarinetàrium i, per tant,  
en cap cas pretén ser una història de la música completa i definitiva. Senzillament  
són un grapat d’anècdotes divertides per descobrir alguns aspectes de cadascun  
dels períodes artístics. 

A l’Anecdotàrium no hi trobareu activitats per fer sinó històries curioses i divertides  
per explicar als alumnes o perquè passin una bona estona llegint. Una porta d’entrada  
a la història de la música plena de bon humor! 

Les anècdotes van acompanyades d’enllaços a vídeos del Youtube o a l’Spotify. Es tracta de vídeos il·lustratius que no són en 
cap cas imprescindibles per poder gaudir de la lectura. Si algun dels enllaços ha deixat de funcionar, poseu la paraula clau que 
trobareu al costat de l’enllaç al buscador i mireu-ne algun d’alternatiu.



Georg Phillipp Telemann va ser un dels 
compositors que més èxit van tenir a 
l’època del barroc. A nosaltres ens agrada 
especialment perquè tocava el chalumeau, 
l’avi del clarinet!

ANÈCDOTA

Partitures per capítols! 
I és que no és casualitat que Telemann 
fos un dels compositors més famosos 
de la seva època perquè a banda de ser 
un excel·lent compositor tenia una bona 
visió de negoci! Fixeu-vos quina idea tan 
original que va tenir. El 1728 va publicar 
diverses peces sota el títol “Der Getreue 
Music-Meister” (El professor de música 
fidel). Fins aquí tot normal. La sorpresa 
de la publicació és que les peces estaven 
incompletes, només hi havia els primers 
compassos. Si volies saber com continuava 
aquella música fantàstica que acabaves 
de comprar t’havies d’esperar quinze dies 
fins a la següent publicació. Evidentment, 
a la següent entrega trobaves el final de la 

peça que tant t’havia agradat i uns quants 
compassos d’una nova peça igual de 
fantàstica… I ja us imagineu què havies de 
fer per tenir la continuació d’aquesta nova 
peça, oi? Comprar la següent entrega! 
El resultat són 25 peces fantàstiques: la 
primera música per capítols de la història 
de la música. 
Telemann, doncs, fa tres-cents anys ja 
va inventar les entregues per capítols 
com fan avui les sèries de televisió, les 
pel·lícules per entregues o les sagues 
de novel·la fantàstica que més us han 
enganxat. 

El Barroc
El nostre repàs per la història de la 
música comença al Barroc amb el 
naixement del clarinet. El Barroc és 
l’època de les perruques i els balls a la 
cort. I és també el temps dels edificis 
ornamentats i plens de floritures, de 
les pintures realistes i dramàtiques de 
Caravaggio. I és clar, l’època de grans 
compositors com Johann Sebastian 
Bach i Antonio Vivaldi (que a part de 
ser el autor de Les quatre estacions,  
és un dels primers que va escriure  
per a clarinet!). 

https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/55DAm7hZR30dZgtn9t7VXJ


Les orquestres no sempre han tingut un 
director vestit de vint-i-un botó que mou 
els braços amb una batuta entre els dits. 
A l’època del Barroc, per exemple, encara 
no existien els directors d’orquestra (entre 
d’altres coses perquè les orquestres tot 
just es començaven a crear i eren encara 
formacions petites en què els músics 
podien comunicar-se fàcilment entre ells).

ANÈCDOTA

Quina “mala pata”! 
Jean Baptiste Lully, un dels pares de 
l’orquestra, va ser un dels primers 
directors. Ell, però, en lloc de batuta 
utilitzava una vara amb la qual portava la 
pulsació picant a terra amb energia. El que 
no s’imaginava Lully és que fer de director 
fos una tasca d’alt risc... 
Un dia, mentre feia anar la vara amb 
energia, en comptes de picar a terra es 
va picar el peu amb tanta mala fortuna 
que es va fer una ferida. Sense tantes 
possibilitats mèdiques com avui en dia, la 
ferida se li va infectar fins al punt de fer-lo 
posar malalt i llevar-li vida! Això sí que és 
tenir ”mala pata”! 

Lully va ser un dels primers compositors 
a incloure la dansa del minuet a les seves 
òperes contribuïnt així a convertir-la en la 
dansa de moda de la cort. I és que, com 
expliquem al Clarinetàrium, a la cort de Lluís 
XIV tothom sabia ballar el minuet! Però, 
tothom el ballava igual de bé? 

ANÈCDOTA

Quan al mestre de dansa  
li puja la mosca al nas…. 
A la cort els balladors seguien obedients 
els passos tradicionals de la dansa que 
els ensenyaven els mestres de ball. Però 
als pobles i ciutats la cosa anava diferent, 
ballaven el minuet d’una manera més lliure i 
improvisada. Ho feien aferrant-se justament 
a les paraules d’un mestre de dansa, Pierre 
Rameau, que va escriure que “quan ja se sap 
ballar perfectement el minuet es pot, de tant 
en tant, introduir algun canvi” (Le maître à 
danser, 1725). Pero és clar, Rameau no es 
referia pas a improvisar i agafar-se la dansa 
al seu aire sinó simplement a introduïr petites 
modificacions. Imagineu-vos el pobre Pierre 
amb cara d’enfadat veient uns balladors de 
comarques dansant el minuet de qualsevol 
manera mentre li puja la mosca al nas! 

LES MÚSIQUES: EL MINUET DE GRAUPNER

Bach i Vivaldi són dos compositors 
coneguts per tothom, però no tots els 
compositors del Barroc són tan famosos! 
N’hi ha una pila que, de fet, ni tant sols 
en sabem el nom. És per això que quan 
toquem música del Barroc moltes vegades 
l’autor és un tal… anònim! 

ANÈCDOTA

El famós anònim! 
La peça que toquen el Dr. Una i el  
Dr. Cosa presentant el clarinet barroc  
n’és un exemple: tot i que la partitura  
s’ha conservat durant tres-cents anys,  
no sabem qui la va escriure perquè no  
la va firmar!

I és que al Barroc els músics no eren pas 
estrelles. Durant el segle xviii la professió 
de músic era semblant a la d’un artesà.  
A quin fuster se li acudiria posar el seu 
nom als mobles que fa? És per això que 
avui desconeixem l’autor de moltes de  
les partitures del segle xviii!

https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/clarinetarium/elfamosanonim.mp3
https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/55DAm7hZR30dZgtn9t7VXJ


El Classicisme
El Classicisme és l’època de les 
melodies boniques i senzilles, 
d’aquelles que es poden xiular 
fàcilment. També és el temps de 
la simetria, de l’estructura i de la 
simplicitat en les formes . Mireu si eren 
ordenats que és en aquesta època 
que neix la idea de l’enciclopèdia tal 
com la coneixement avui en dia: un 
llibre per organitzar el coneixement 
per ordre alfabètic! A les vostres 
mans teniu la nostra particular versió: 
la Claripèdia (l’enciclopèdia dels 
clarinets!). 

El Classicisme és l’època d’un dels 
compositors més genials de tots els temps:  
W. A. Mozart. Als clarinetistes ens agrada 
especialment perquè va ser un gran 
enamorat del clarinet. Al Clarinetàrium 
podreu escoltar música de La flauta màgica, 
una de les seves òperes més conegudes! 
Justament de La flauta màgica va la següent 
anècdota. I us l’explicarà el mateix Mozart, 
ni més ni menys! D’ell es conserva un munt 
de correspondència que ens ha servit per 
conèixer millor qui s’amaga darrere  
d’aquest geni. I ja veureu pel to que  
es tracta d’un geni… bromista! 

ANÈCDOTA

Una mala passada  
al pobre Papageno 
En la seva última intervenció en l’òpera, 
l’actor que feia de Papageno feia veure que 
tocava un instrument màgic. La realitat, 
però, és que qui tocava l’instrument era un 
músic amagat entre bastidors. Un dia de 
representació Mozart, que estava assegut 
de públic, va sentir l’irresistible impuls de 
fer una broma al pobre Papageno: 

“Només vaig acostar-me a l’escenari 
en el moment de l’ària de Papageno 
acompanyada amb el glöckenspiell, 
perquè avui sentia com un impuls de 
tocar-lo jo mateix, i llavors vaig fer 
una broma. En un dels moments en 
què Schickander (que feia el paper de 
Papageno) té una pausa, jo vaig tocar un 
arpegi. Ell va sobresaltar-se, va mirar cap 
a dins de l’escenari i em va veure. Quan 
va arribar a la segona pausa no vaig fer 
res, però llavors ell va aturar-se i no volia 
continuar. Vaig endevinar la seva intenció, 
i vaig fer altre cop un acord. Aleshores ell 
va colpejar el Glöckensipel i va dir «Tanca 
la boca». Tothom es va posar a riure. Crec 
que gràcies a aquesta broma, molts han 
sabut per primer cop que no és ell mateix 
qui toca l’instrument”*

LES MÚSIQUES: LA CANÇÓ DEL PAPAGENO

*Transcripció i traducció de la correspondència de W.A. 
Mozart de Pere-Albert Balcells, Autoretrat de Mozart a 

través de la seva correspondència. Ed. La Campana, p. 239 



Per als compositors del Classicisme fer una 
òpera era un dels encàrrecs més importants 
que els podien fer. Mireu com es delia 
Mozart per escriure una òpera:

ANÈCDOTA

El desig indescriptible 
“Tinc un desig indescriptible d’escriure 
altra vegada una òpera. [...] Només de 
sentir parlar d’una òpera, només de 
trobar-me en el teatre, sentir veus - oh,  
ja em trobo llavors completament fora  
de mi”*

*Transcripció i traducció de la correspondència de W.A. 
Mozart e Pere-Albert Balcells, Autoretrat de Mozart a través 

de la seva correspondència, ed.La Campana, p. 239 

Com explica el Dr. Cosa al Clarinetàrium, 
durant el Classicisme el clarinet es va 
convertir en un instrument capaç de 
fer els sons més dolços i suaus, i a la 
vegada que podia fer sons brillants i 
atrompetats. És justament aquesta qualitat 
la que va permetre al clarinet convertir-
se en imprescindible a les orquestres del 
classicisme. 

ANÈCDOTA

El gran crescendo! 
I és durant el període clàssic els 
compositors van buscar un nou efecte 
fins llavors gens habitual: el crescendo. 
És a dir, començar amb notes molt fluixes 
i suaus i fer-les cada vegada més fortes. 
Instruments com el clarinet (que en això 
és tot un especialista), el piano (que tot 
just s’acabava d’inventar) o la percussió 
eren especialment útils per crear aquests 
efectes! 

D’aquesta manera es buscava emocionar 
el públic no només amb les melodies 
boniques sinó també amb la dinàmica. 

Buscaven la sorpresa i pel que sembla 
ho van aconseguir! Mireu què deia un 
espectador d’un concert de l’orquestra  
de la ciutat de Mannheim (famosa pels 
seus crescendos!): 
“Es diu que quan Jommelli [un crític 
musical] va fer sentir això a Roma, 
per primera vegada, [un “crescendo” 
espectacular, seguit d’un “diminuendo” 
-és a dir l’efecte contrari-], el públic es 
va anar aixecant a poc a poc dels seients 
amb el “crescendo” i no va gosar respirar 
de nou fins que va arribar el “diminuendo”, 
moment en què es van adonar que 
estaven totalment desalenats. Jo mateix 
he pogut comprovar aquest efecte a 
Mannheim.” J.F.Reichardt (1774)

https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/55DAm7hZR30dZgtn9t7VXJ
https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/55DAm7hZR30dZgtn9t7VXJ


ANÈCDOTA

Els seus desitjos són ordres, 
madame! 
Justament de Fauré i de la seva bonica 
Pavane va aquesta història. Gabriel Fauré 
va escriure aquesta melodia dedicada a 
la comtessa Elisabeth Greffulhe. Diuen 
que ella era tan bonica com la melodia, 
potser per això Fauré l’anomenava “fada”. 
Inicialment la peça era per a orquestra, 
però després d’escoltar-la, la mateixa 
comtessa va demanar a Fauré que la 
convertís en una peça més bonica encara 
afegint-li una part per a cor. Imaginem que 
ell li devia contestar: “Els seus desitjos són 
ordres, madame!” perquè poc temps més 
tard Fauré reestrenava la Pavane amb una 
part per cor sobre un poema de Robert de 
Montesquiou-Fézensac.

LES MÚSIQUES: PAVANE DE FAURÉ

El segle xix també és l’època en què 
els compositors i els intèrprets agafen 
consciència d’artista. Així, comença a ser 
habitual veure com solistes virtuosos que 
volten per tot Europa són cada vegada més 
famosos. Molta música romàntica és plena de 
trossos ben difícils i de gran velocitat només 
a l’abast dels músics amb els dits més ràpids!

ANÈCDOTA

El dit de Schumann 
Quan Robert Schumann era jove desitjava 
amb totes les seves forces convertir-se en un 
pianista virtuós. Admirava Paganini i el seu 
violí (que ja feia fortuna per tot el continent) 
i envejava la fama de Liszt com a pianista, 
així és que es va posar a treballar de valent. 
Però l’obsessió per millorar la seva tècnica 
el va portar a idear un aparell per enfortir 
la musculatura del quart dit (l’anul·lar). El 
que no s’imaginava Schumann és que el seu 
giny acabaria per lesionar-li el dit de mala 
manera. El resultat: el que havia de ser una 
llarga carrera com a pianista va acabar sent 
una vida plena de composicions precioses!

Romanticisme
El canvi de segle significa també 
un canvi en la manera d’entendre 
l’art. De mica en mica el gust per les 
formes deixa pas a una major llibertat 
creativa. La força de la naturalesa i 
els sentiments portats a l’extrem són 
temes recorrents del Romanticisme. 
Els pintors romàntics pintaven sovint 
els homes enmig de la naturalesa 
entre núvols, pluja i boira, i els poetes 
romàntics eren els reis dels poemes 
d’amor, com G.A. Bécquer! I és clar, els 
compositors com Schumann o Fauré 
(de qui escoltarem una bonica peça 
al Clarinetàrium) escrivien melodies 
apassionades i boniques. Com diem al 
nostre laboratori: música per asseure’s 
bé a la cadira, tancar els ulls i deixar-
se endur…

https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/55DAm7hZR30dZgtn9t7VXJ


El Romanticisme és també l’època de la 
mecanització i d’invents com el telèfon, 
la bombeta, la màquina de vapor. També 
al món de la música hi apareixen nous 
invents com per exemple, el fonògraf 
(Thomas Edison, 1877): un aparell per poder 
enregistrar la veu. Us imagineu què faríem 
sense poder escoltar música? La fabricació 
d’instruments també es beneficia de les 
innovacions tècniques de la revolució 
industrial. Al Clarinetàrium en veurem dos 
exemples: el clarinet metàl·lic i el clarinet 
baix!

ANÈCDOTA

Els instruments impossibles 
Però en el món dels invents no tot són flors 
i violes... el Romanticisme també ens deixa 
una bona colla d’instruments impossibles 
que no van acabar de triomfar. Alguns, 
ja ho veureu, eren autèntiques idees de 
bomber! 

El violí de botzina 
John Matthias Augustus Stroh va 
dissenyar un violí amb una campana 
metàl·lica. Tot i que ell va ser qui el va 
rumiar no va ser fins uns anys després que 
el seu fill va aconseguir fer-ne el primer 
prototip. És el precursor del violí elèctric 
i durant la primera meitat del segle XX el 
van fer servir les orquestres de ball. Podeu 
veure el violí de botzina en acció a: 

Violí de botzina

Teclat de colors d’Skriabin
Aleksandr Skriabin era un compositor rus 
de final del segle xix que es va inventar 
el teclat de colors, un instrument similar 
al piano que al mateix temps que sona la 
nota projecta un color en una pantalla. 
Però Skriabin no va veure mai fet realitat 
el seu invent! Va ser el seu fill qui va 
aconseguir fer-ne un prototip que avui es 
conserva a una ciutat prop de Moscou. 
Podeu veure el teclat de colors en acció a: 

Clavier à Lumiére

L’octobasse
El 1855 el lutier francès Jean-Baptiste 
Vuillaume va presentar a l’Exposició 
Universal de París la seva última creació: 
l’octobasse, ni més ni menys que un 
contrabaix de 3 metres i mig! Era tan 
gran que es necessitava un sistema de 
palanques i pedals per tocar-lo i fins 
i tot en algunes ocasions calien dues 
persones. Un dels pocs compositors que 
van adoptar aquest gegant va ser Hector 
Berlioz que el va fer servir per a la peça 
Te Deum interpretada precisament a la 
inauguració d’aquella exposició universal. 
Vegeu-ne més detalls i escolteu-lo al 
Museu de la Música de París i fixeu-vos 
que petit que es veu el contrabaix al seu 
costat!

Octobasse

http://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/0161700-octobasse-jean-baptiste-vuillaume.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=pKBex4jMQ5g
https://www.youtube.com/watch?v=9UmvLaDg4jY


Les 
avantguardes
El segle xx és un segle ple de grans 
transformacions i l’art no n’és una 
excepció! A principi de segle els 
pintors, escriptors, escultors i, és 
clar, també els compositors, busquen 
allunyar-se de les convencions i 
de la manera de fer tradicional per 
buscar noves formes. És l’època de la 
pintura de Miró o Dalí i de la música 
estranya de Schönberg. El futurisme, 
el dadaisme, l’impressionisme, el 
cubisme, el surrealisme… tots són 
corrents nascuts a principi del segle xx 
que persegueixen aquest objectiu.  

Diuen que després de descobrir aquest 
curiós instrument Debussy va escriure 
”Sirenes” (dels Tres nocturns per a 
orquestra i cor). Una música que recorda 
la sonoritat del gamelan i que, si tanqueu 
els ulls, us farà navegar entre sirenes…no 
us la perdeu! 

Sirenes de Debussy

LES MÚSIQUES: EL PETIT NEGRE DE DEBUSSY

Per enriquir la música que es feia a Europa 
molts compositors intentaven descobrir 
música d’altres llocs del món. Sense 
internet ni avions per viatjar de pressa, 
saber què feien a l’altra punta del planeta 
era molt més complicat que avui en dia i 
una bona manera de fer-ho era passar el 
dia a l’exposició universal, un esdeveniment 
que es feia a diferents ciutats del món on 
cada país mostrava la seva cultura i avenços 
a la resta del món. 

ANÈCDOTA

Debussy, el gamelan  
i les sirenes 
Justament visitant l’Exposició Universal de 
París, Claude Debussy va quedar fascinat 
per un instrument de l’illa de Java (una illa 
Indonèsia): el gamelan. Un instrument fet 
de molts instruments que necessita una 
pila de músics ben coordinats per tocar-lo 
i que fa servir una escala musical diferent a 
la que fem servir nosaltres per fer música. 
Voleu sentir (i veure!) com sona? 

Gamelan

https://www.youtube.com/watch?v=5Nd7hfhxrw4
https://www.youtube.com/watch?v=vdqQih-8R9U


ANÈCDOTA

El cadàver exquisit 
Un dels jocs que practicaven els artistes 
surrealistes era el cadàver exquisit, que 
consistia a compondre una frase o dibuix 
entre diverses persones sense que cap 
d’elles tingués en compte la col·laboració 
dels anteriors participants. És a dir, un 
comença escrivint una frase i el següent 
participant la continua sense veure el 
que ha escrit l’anterior o veient-ne només 
l’última paraula. Al final es llegeix el text 
sencer que segur que tindrà un aspecte 
divertit i surrealista.
El mateix es pot fer dibuixant o pintant: el 
primer fa un dibuix en una part del full i el 
doblega deixant visible només un detall 
perquè el següent continuï. En desplegar 
el full apareix el dibuix creat pels 
fragments de cadascú. Us atreviu a fer un 
cadàver exquisit? El podeu fer a la classe 
de llengua o a la de plàstica! Aquí en teniu 
un exemple fet pels creadors de l’Astèrix! 

Cadàver exquisit

Però no només les arts ja existents es 
transformen sinó que també apareixen 
noves maneres de fer art com el cinema i 
la fotografia. El Dr. Una diu al Clarinetàrium 
que en el cinema la música és un ingredient 
indispensable, tant que a vegades sobren 
les paraules. Això és justament el que 
passava a les primeres sales de cinema. Les 
pel·lícules encara no tenien so i era freqüent 
que a les sales de cinema hi hagués músics 
tocant en directe sobre les imatges, tal com 
fem nosaltres al final del Clarinetàrium.

ANÈCDOTA

Muts i a la pantalla! 
Us imagineu que els personatges d’una 
pel·lícula haguéssin quedat muts? I encara 
pitjor, us imagineu una pel·lícula sense 
banda sonora? Impossible, oi? Quan 
es va inventar el cinema tampoc s’ho 
imaginaven i, com que encara no havien 
trobat la manera de posar el so a les 
pel·lícules, se les empescaven totes per 
aconseguir-ho: 

A Amèrica les sales de cinema tenien 
músics tocant en directe i, si la sala era 
gran, fins i tot una màquina encarregada 
de fer els sons d’ambient (el grinyol d’una 
porta, la remor d’una tempesa o els ocells 
cantussejant). 
Al Brasil s’hi feien les “cantatas de fitas” 
unes operetes en què els cantants 
s’amagaven darrera la pantalla simulant 
que eren els personatges de la pel·lícula 
els que cantaven. 
I al Japó hi havia un narrador que posava 
en directe les veus dels personatges. En 
deien breshi i era una feina tan popular 
entre els espectadors que quan a les 
pel·lícules ja s’hi podia posar so al Japó 
s’estimaven més que un breshi hi fes de 
narrador! 

http://www.ina.fr/video/CPA75051596
https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/55DAm7hZR30dZgtn9t7VXJ


ANÈCDOTA

El caçador de sons 
Podríem considerar Pierre Henry, nascut a 
París el 1927, com el primer compositor de 
la història que va fer música sense música. 
Però… com s’entén això? Molt senzill: a 
Henry se li va acudir que en lloc d’utilitzar 
instruments musicals podia enregistrar 
sons quotidians, del carrer, i barrejar-los 
per crear composicions musicals. Amb 
aquest mètode va arribar a compondre 
la banda sonora d’una pel·lícula i la seva 
peça Psyché rock va inspirar la música 
dels dibuixos animats Futurama! 
Sortiu al pati o al carrer amb les orelles 
ben obertes i una gravadora per caçar 
sons com Pierre Henry. Tot s’hi val, des del 
soroll monòton d’una màquina treballant 
fins al refinat cant d’un ocell. Deixeu-vos 
sorprendre pels sons que us envolten! Al 
principi d’aquest vídeo podreu veure en 
Pierre caçant sons! 

Pierre Henry

Crear els nostres propis sons 
electrònicament. Això és el que fan els 
sintetitzadors, veritables instruments 
elèctrics i que són l’origen de la música 
electrònica. L’EWI, que veureu al 
Clarinetàrium, n’és un exemple!

ANÈCDOTA

Tocar sense tocar 
El primer sintetitzador de la història, però, 
fou inventat per Léon Theremin el 1919. Es 
tracta d’un aparell amb dues antenes que 
capten el moviment dels braços del músic i 
el converteixen en so. El més curiós és que 
l’intèrpret no arriba a tocar l’instrument! 
Encara que és poc conegut, l’han utilitzat 
des de Shostakovich a Björk o Portishead, 
passant per les bandes sonores de Bernard 
Herrmann i el rock psicodèlic de Pink Floyd 
o Led Zeppelin. Per cert… com passa sovint, 
l’invent es va batejar amb el nom del seu 
inventor: el Theremin. Aquí podeu veure 
el mateix Léon Theremin tocant el seu 
instrument: 

Theremin 

LES MÚSIQUES: SUMMERNIGHTS

L’actualitat
I arribem ja a la nostra època: el 
temps dels ordinadors i dels grans 
avenços tecnològics. El cinema 
en tres dimensions, el videoart i 
les projeccions o els espectacles 
reproduïts en temps real són només 
alguns exemples de com les noves 
teconologies han fet evolucionar 
l’art dels nostres dies. Pel que fa a la 
música, la incorporació de l’electrònica 
ha estat sens dubte un element 
transformador. Però qui va ser el 
primer atrevit a utilitzar l’electrònica 
per fer música?  

https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/55DAm7hZR30dZgtn9t7VXJ
https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/55DAm7hZR30dZgtn9t7VXJ
https://www.youtube.com/watch?v=Zsb1w-3iFa8
https://www.youtube.com/watch?v=w5qf9O6c20o


           

Guia per caçar clarinets 
El Dr. Una fa anys i panys que es passeja pel món caçant clarinets de tot tipus: grans, 
petits, antics i moderns. Els anota en el seu “Quadern de camp” i fins i tot n’ha caçat el 
seu so! I esteu de sort perquè serà ell mateix qui us guiarà per les pàgines del quadern 
per tal que us pugueu familiaritzar amb el seu so i descobriu els diferents clarinets que 
veureu al Clarinetàrium. Un cop convertits en autèntics caçadors de clarinets us tocarà 
posar-vos a la pell d’un inventor i barrinar com podria ser el clarinet del futur. Bona sort! 



           

ANECDOTÀRIUM Guía per  
caçar clarinets

El caçador  
de clarinets
Estimats amics, caçar clarinets no 
és una feina senzilla. De clarinets 
n’hi ha un munt: de grans, de petits, 
d’antics i de moderns, de fusta, de 
plàstic i fins i tot algun que funciona 
amb piles! Al Clarinetàrium en 
veureu una bona colla i cal estar ben 
preparats per saber-los identificar a 
primer cop d’ull. 

Per ser un bon caçador de clarinets 
calen dues qualitats indispensables: 
tenir els ulls ben oberts per captar 
els detalls més imperceptibles i 
unes orelles despertes i expertes 
per distingir els sons. Comencem?

VISITA
EDUCAIXA:

EL LABORATORI 
DELS INSTRUMENTS 

DE VENT

https://educaixa.org/ca/-/el-laboratorio-de-los-instrumentos-de-viento


Quadern  
de camp
Ara que ja podeu distingir un clarinet 
de qualsevol altre instrument de vent 
ja podeu fullejar el meu “Quadern de 
camp”. Hi trobareu dibuixos de tots 
els clarinets que podreu descobrir al 
Clarinetàrium,  
les seves característiques i el seu 
so. Un quadern per mirar i escoltar, 
gaudiu-ne! 

I si teniu ganes de més, no patiu, a 
continuació trobareu una llista amb 
algunes de les peces més boniques 
que s’hagin escrit mai per a clarinet!  
Les trobareu a:

Si no disposeu d’Spotify aquí teniu la llista 
completa de les peces: 

• Telemann, G. Ph. “Concerto for 2 
chalumeaux in D minor: III. Adagio,  
TWV 52”

• Molter, J. “Concerto No.6 in D Major: III. 
Allegro, MWV VI37”

• Mozart, W.A. “Concerto in A Major: II. Adagio, 
KV622”

• Schumann, R. “Fantasiestücke: II. Zart und 
mit Ausdruck, Op. 73”

• Stravinski, I. “Three pieces for clarinet solo: II” 

• Breacker, M. “In a sentimental mood”

VISITA
EDUCAIXA:

HISTÒRIA DE LA
MÚSICA A TRAVÉS 

DEL CLARINET 

https://educaixa.org/microsites/clarinetarium/historia_musica_clarinet/
https://open.spotify.com/user/ensembleunacosarara/playlist/7g6ICqgQMs0AuKVCuaNHIC


Imprimiu el pòster en DIN-A3









https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/clarinetarium/sochalumeau.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/clarinetarium/soclarinetbarroc.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/clarinetarium/soclarinetromantic.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/clarinetarium/soclarinetactual.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/clarinetarium/soclarinetbaix.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/clarinetarium/soewi.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/clarinetarium/soclarinetclassic.mp3
https://files.fundacionlacaixa.org/educaixa/musica/clarinetarium/socorno.mp3


           

El clarinet  
del futur
I si heu arribat fins aquí ja sou uns 
autèntics caçadors de clarinets! Doncs 
estimats amics, tenim un encàrrec 
per fer-vos. Els Drs. Una Cosa Rara 
hem descobert que ja fa més de cent 
anys que el clarinet no evoluciona. És 
veritat que l’EWI es pot assemblar a 
un clarinet, però li falta la llengüeta i 
no ens acaba de convèncer del tot… 
És per això que des dels nostres 
laboratoris estem impulsant la creació 
de l’autèntic clarinet del futur! 

Per fer-ho necessitem que agafeu 
llapis i paper, deixeu córrer la 
imaginació i dissenyeu el vostre 
projecte de clarinet del futur.

ACTIVITAT
El clarinet del futur 
Pas 1. Què ha de tenir un clarinet per ser un 
clarinet?
•Un bec i una llengüeta 
•Un tub cilíndric foradat (per on passarà 
l’aire) 
•Un final amb forma de campana. 

Pas 2. Com es fa un projecte? 
•Un dibuix on es vegi com serà el clarinet
•Un llistat dels materials que es 
necessitaran per construir-lo 
•Una petita explicació amb els detalls (com 
es bufarà, com es taparan els forats si és 
que en té, etc.).

Pas 3. Quatre idees abans de començar… 
•Cada vegada més els objectes funcionen 
sols (la rentadora, els robots aspiradora i 
d’aquí poc temps cotxes que et porten  
on vols). Què us sembla un clarinet que  
es bufi sol? 

•El futur és de les energies renovables, què 
us sembla un clarinet que funcioni amb 
energia solar? 
•Els materials reciclats fan més econòmica 
la construcció. Un clarinet amb materials 
reciclats? 
•I un clarinet wifi? Que tot el que toquis es 
pugui veure en directe arreu del món! 

A treballar! Ja podeu agafar paper i llapis 
i començar a inventar!

L’activitat es pot adaptar a l’edat dels alumnes complicant 
o simplificant els passos. Podeu per tant deixar que 
simplement els alumnes imaginin el clarinet del futur 
sense cap condició prèvia o seguir l’activitat completa. 
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Bufar i fer ciència! 
Als Drs. Una Cosa Rara els agrada molt bufar el clarinet… però també fer ciència! 
A continuació us proposen convertir la vostra classe en un laboratori per descobrir 
les característiques del so i, sobretot, per fer-vos el vostre propi clarinet fent servir 
només una palleta de refresc: un autèntic clarinet d’estiu! Poseu-vos la bata de 
científics que comencem! 

Veureu que cada un dels experiments té associat un vídeo on a banda d’una 
petita explicació, trobareu propostes per fer a l’aula explicades pas a pas. 

Els experiments es poden fer amb elements a l’abast de tothom i estan 
pensats per poder-los realitzar a l’aula o a casa.
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ACTIVITAT
L’experiment del cubell 

Material: una banyera (o galleda), aigua i 
una pilota de ping pong

Pas 1. Omplim d’aigua el cubell.

Pas 2. Hi deixem caure la pilota.

Observem! La pertorbació que es crea 
sobre la superfícies de l’aigua (ona) es va 
allunyant del centre en totes direccions. 

Nota. si teniu l’oportunitat d’anar 
d’excursió i tirar una pedra al mig d’un llac 
o estany encara ho veureu més clarament!

VÍDEO
Les ones sonores

El so es transmet a través de l’aire en 
forma d’ones de pressió d’una manera 
semblant a les ones que es produeixen 
quan deixem caure una pedra a la 
superfície quieta de l’aigua d’un llac. 
D’aquesta manera el so viatja des de la 
font sonora (l’instrument, en el cas de la 
música) fins a la nostra oïda, que detecta 
aquestes ones i transmet la informació al 
cervell, que la percep com a música. 

https://www.youtube.com/watch?v=EAD6tapb53Y
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ACTIVITAT
L’experiment del telèfon de iogurts  
 
Material: dos pots de iogurt buits, un 
cordill i tisores.

Pas 1. Fem un petit forat al fons dels dos 
pots de iogurt. 

Pas 2. Hi passem un cordill que els 
connecti. 

Pas 3. Juntament amb un company, ens 
col·loquem un a cada punta i estirem bé 
els iogurts de manera que el cordill quedi 
ben tensat.

Observem! Quan parlem a l’interior 
d’un iogurt, encara que sigui fluixet, 
comprovem com ens podem escoltar 
posant l’orella a l’altre iogurt des de l’altra 
punta de la classe! 

Curiositat. A l’espai el so no es transmet 
perquè és buit. Per tant, no podem sentir 
el so de les naus espacials!

VÍDEO
Com es transmet el so? 

El so viatja des de la font sonora fins a 
les nostres orelles a través de l’aire. Però 
també podem transmetre el so a través 
d’altres materials, com per exemple, un 
cordill. 

https://www.youtube.com/watch?v=EKKsBQ8Z0hI
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ACTIVITAT
L’experiment del clarinet invisible 

Material: la nostra boca i un mirall.

Pas 1. Ens col·loquem davant del mirall.

Pas 2. Fem vibrar la llengua fent llengotes 
(com si ens tiréssim un pet amb la boca). 

Observem! Si ens hi fixem bé, la llengua 
es mou amunt i avall molt ràpidament. 
Exactament com ho fa la llengüeta del 
clarinet. 

Nota. Si ho feu per parelles, l’un davant  
de altre, és molt més divertit!

VÍDEO
La llengüeta 

En el cas del clarinet, la font sonora, és a 
dir, el que produeix el so, és una llengüeta. 
En bufar a través de l’instrument, la 
llengüeta vibra creant ones a través 
de l’aire (d’una manera semblant a 
l’experiment de la banyera) i produint  
el so.

https://www.youtube.com/watch?v=-SIemB8Ko6w
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ACTIVITAT
L’experiment de l’amplificador 

Material: un cordill, unes tisores i un got 
de plàstic.

Pas 1. Agafem el got de plàstic i hi fem 
un forat a la base per on hi passarem un 
cordill. 

Pas 2. Fem un nus al cordill perquè no 
s’escapi. 

Pas 3. Quan passem els dits humits pel 
cordill podrem sentir com es produeix un 
so curiós. 

Observem! El que passa és que el got 
amplifica el so que produeix el cordill 
que vibra quan el freguem amb els dits. 
De la mateixa manera que la campana 
del clarinet (i dels instruments de vent 
en general) amplifica el so produït per la 
llengüeta. 

Nota. Proveu-ho amb gots i recipients de 
diferents mides i veureu com canvia el so!

VÍDEO
La campana 

Ara que ja tenim una llengüeta per produir 
el so, com ho podem fer perquè se senti 
més fort? Necessitem amplificar-lo! És a 
dir aconseguir que el so soni amb més 
volum. 

Bufar  
i fer ciència

https://www.youtube.com/watch?v=lWemsL6atvw
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VÍDEO
L’escala musical  

I com ho fem per fer les diferents notes? 
Fixem-nos en una flauta de Pan: està feta a 
partir de tubs de mides diferents i cada tub 
serveix per fer una nota diferent. Quan més 
curt és el tub més aguda serà la nota. Però 
molts instruments, entre ells el clarinet, tenen 
un sol tub amb el qual hem de fer totes les 
notes... com pot ser? Si us hi fixeu, el tub del 
clarinet està ple de forats. Tapant i destapant 
aquests forats amb els dits aconseguirem 
el mateix efecte que si allarguéssim o 
escurcéssim el tub. Per tant, només movent 
els dits podem fer les diferents notes sense 
haver de tallar el clarinet! 

ACTIVITAT
L’experiment dels tubs 

Material: tubs de cartró (per exemple dels 
de paper de cuina) i tisores.

Pas 1. Primer comprovem que picant 
directament amb el tub sobre la taula o  
a terra es produeix un so. També funciona 
picant amb el palmell de la mà en un dels 
orificis del tub. 

Pas 2. Ara tallarem els tubs de manera  
que ens quedin de diferents mides. 

Observem! Comprovem com canviant la 
mida dels tubs també canvia el so!

https://www.youtube.com/watch?v=ACKC5lWFvmU
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ACTIVITAT
El clarinet d’estiu 

Material: palla de refresc, tisores, clip 
desplegat i encenedor.

Pas 1. Escalfem el clip amb l’encenedor 
i fem un forat a la palla (d’uns 2 mm 
aproximadament). En farem un  
cada 2 cm. 
   
Pas 2. Comprimim la punta de la palla 
amb els dits fins que quedi ben plana. 
Amb les tisores li tallem les vores deixant-
li la punta en forma de fletxa. 
   
Pas 3. Ara només heu de posar-vos el 
clarinet a la boca i bufar. Ja teniu el vostre 
clarinet d’estiu. 

VÍDEO
El clarinet d’estiu 

Un cop investigat el funcionament del so, 
dels instruments de vent i del clarinet en 
particular ja sabem tot el que cal saber 
per construïr: el clarinet d’estiu! 

https://www.youtube.com/watch?v=qEquKfFMzIE
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DEL DOSSIER
Idea, textos i dibuixos: 

Ensemble Una Cosa Rara

Vídeos: 
Zeba Produccions i Ensemble Una Cosa Rara 

Disseny i maquetació: 
TipusGràfics

DE L’ESPECTACLE
Espectacle creat i interpretat per: 
Ensemble Una Cosa Rara

Projeccions: 
Berta Monsó Purtí i Ensemble Una Cosa Rara 

Disseny d’il·luminació: 
José Antonio Muñoz Llergo

CRÈDITS 
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DAU PER IMPRIMIR
Retalla i monta. 
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