
Fitxa de l'alumnat

PRIMERA PART. ANÀLISI DE UNA AUDICIÓ 

1.Ubicació i bloc temàtic:

- D'on creus que prové la següent música?

- En quin dels següents blocs temàtics la ubicaries? 

Amèrica           Àsia/Pacífic                  Europa                   Àfrica

2.Timbre:

- Quines famílies d'instruments intervenen? 

- Quin és el seu mecanisme de producció del so?

- Busca per internet els següents instruments i escriu una descripció i esbrina a quina 
familia corresponen:

- Saron:

- Gender:

- Bonang:

- Gong ageng:

 

3. Ritme

- Es pot seguir una pulsació?

- Trobem algun canvi a la velocitat de pulsació? En cas afirmatiu explica en què 

consisteix (si accelera o retarda) i en quin moment de la peça (inici, meitat o final).



- Fixa't que el ritme està basat en uns valors concrets. Indica si són binaris o ternaris.

 

- quina figura rítmica predomina a l'inici de la peça?

- quina figura rítmica predomina al final de la peça?

Aquesta peça està interpretada mitjançant la tècnica del kotekan. Per a entendre en 

què consisteix farem el següent procés:

En primer lloc, partirem d'aquests parells de corxeres. Amb un rotulador groc i un de 

blau marca-les alternativament cadascuna d'un color, de manera anàloga en com s'ha 

fet amb les primeres notes:

Ara fes el mateix amb els grups de semicorxeres:

El kotekan és un estil d'interpretació de les parts ràpides del gamelan, en el qual hi ha 

dues parts o veus independents cadascuna de les quals  interpreta una nota de 

manera alterna, donant com a resultat el valor rítmic complet. Això vol dir que, segons 

aquesta tècnica, les melodies amb corxeres i semicorxeres s'interpreten entre 2 veus o

parts:

- la primera interpreta les notes marcades en groc (la primera de les 2 corxeres, i la 1a 

i la 3a de les 4 semicorxeres)

- la segona toca les notes que estan marcades en blau (la 2a dels parells de corxeres, 

i la 2a i la 4a dels grups de 4 semicorxeres).

Escriu les figures rítmiques que interpretarà cadascuna de les parts o veus en els 

següents casos:

kotekan a 2 veus, en valors de corxera:

veu 1(notes en groc):

veu 2 (notes en blau):



Kotekan  a 2 veus en valors de semicorxeres:

veu 1 (notes en groc):

veu 2 (notes en blau):

4. Melodia 

Assenyala en quina escala creus que està basada aquesta audició:

slendro (de 5 sons)                           pelog ( de 7 sons)

5. Estructura

Les peces de gamelan estan formades per cicles rítmics, normalment caracteritzats 

per un valor concret. Quan es canvia de cicle, hi sol haver un fragment de transició on 

el tempo es pot retardar.

- Creus que aquesta peça conté un cicle rítmic o més d'un? Explica per què.

6. Aspectes texturals:

Tots els instruments que s'escolten intervenen fent la mateixa veu?

Fixa't en la relació entre els sons aguts i greus i el seu valor rítmic. Quins són els que 

fan els ritmes més curts?

Explica en què consisteix el concepte de colotomia i el paper del gong ageng



SEGONA PART

Comparació amb 3 audicions de diferents èpoques de la història de la música

occidental

Audició 1. Guillaume de Machaut (1300-1377). Hoquetus David,

-En què consisteix la tècnica de l'hoquetus?

- En quina de les característiques del gamelan el podem relacionar ? (marca l'opció 

correcta)

    colotomia                         kotekan                             escala pentatònica

- Comenta breument altres aspectes de l'audició (època, gènere, timbre...)

Audició 2 :Claude Debussy (1862-1918) “Estampes”per a piano, nº1 “Pagodes”

- Explica la relació entre agut i greu i la durada de les notes.  Amb quina característica 

del gamelan ho podem relacionar? 

- Anomena altres característiques del gamelan que també trobem en aquesta obra.

- Comenta breument altres aspectes de l'audició (època, gènere, timbre...)



Audició 3: John Cage (1912-1992) “Baccanalle”

- Per quin instrument o conjunt d'instruments creus que està interpretada?

- En què consisteix un piano preparat?

- Assenyala dues característiques del gamelan que també puguem trobar en aquesta 

obra:

escala pentatònica            kotekan           timbre                    colotomia

Timbres 
gamelan

Escala 
pentatònica

colotomia kotekan

Audició 1 
“Hoquetus David”

Audició 2 
“Pagodes”

Audició 3
“Baccanalle”


