
GUIÓ DE L'ACTIVITAT

Bali, temple real (Anna Sala Daniel, 2011)

El gamelan és un conjunt instrumental propi del sudest asiàtic, principalment de

Bali i l'illa de Java. El seu nom prové de la paraula gamel (colpejar). El seu  timbre

característic (està format principalment per idiòfons de placa i gongs percudits) i la

vistositat dels seus instruments el fa molt atractiu per a l'oient occidental. 

També són característiques fonamentals del gamelan la seva  organització sonora

i  la  seva  manera  d'interpretar  la  música.  La  influència  en  alguns  compositors

occidentals ha estat molt important.

Aquesta activitat d'anàlisi musical pretenen incidir no sols en l'aspecte tímbric, sinó

també en l'interpretatiu i estructural, de la música del gamelan. Consta de 2 parts:

1. Audició d'un fragment musical de gamelan, a partir de la qual identificarem les

principals característiques d'aquesta música.

2.  Comparació  amb 3  peces de diferents  èpoques i  estils  de  la  història  de  la

música occidental.

Està dirigida fonamentalment als alumnes d'anàlisi musical de batxillerat, tot i que

també es pot adaptar al cicle superior d'ESO.



PRIMERA PART. ANÀLISI DE UNA AUDICIÓ DE GAMELAN DE BALI

En aquesta primera part farem una anàlisi musical de l'audició de gamelan i veurem

els trets més importants que la  diferencien de la  música d'occident.  L'objectiu és

reconèixer, mitjançant l'audició, no només els aspectes tímbrics, sinó també les seves

característiques més representatives a nivell interpretatiu, textural, etc..

L'alumnat disposa d'una fitxa (MA_MUS_gamelan) on es van plantejant  qüestions,

les solucions de les quals es troben en aquest document, subratllades  d'aquesta

manera.

Per  començar  l'activitat  obrim  la  pàgina  web  http://www.xtec.cat/~asala4/  i

connectem els  altaveus de l'ordinador.  També hem de disposar  d'un  canó per

poder projectar les imatges quan ens convingui.

Treballarem  l'audició  del  gamelan  de  Bali.  Hem  d'anar  al  bloc  temàtic

d'Àsia/Pacífic, a l'apartat d'audicions,  cliquem el punt corresponent del mapa , i

trobarem la fitxa corresponent. 

Per escoltar-la hem de fer clic al botó 

Es recomana començar escoltant l'audició sense donar a l'alumnat cap pista sobre

la seva situació geogràfica (tampoc dient el  bloc temàtic)  i  fer  una pluja d'idees

sobre la cultura a la qual pot pertànyer.

Un cop ubicada la peça, l'alumnat pot llegir-se les qüestions que se li plantegen en

la  fitxa  de  l'activitat  i  es  pot  procedir  a  escoltar-la  dues  vegades  més,  perquè

contesti els apartats que responen a criteris purament sensorials (com identificar la

pulsació, els ritmes, la relació agut-greu, la presència de més d'una melodia, etc ...).



Finalment,  es  procedeix  a  explicar  cadascun  dels  apartats  i  els  conceptes  que

impliquen. Acabem escoltant de nou l'audició.

1. Ubicació i bloc temàtic

És una música de  Bali  (Indonèsia) i  pertany al  bloc temàtic  d'Àsia/Pacífic.  El

conjunt instrumental que sentim és un gamelan.

A  continuació  analitzarem  el  timbre (identificació  auditiva  de  les  famílies

d'instruments que intervenen)

2. Famílies d'instruments

En aquesta audició podem distingir clarament instruments idiòfons de diferents

tipus (de placa, discs percudits). També hi són presents en aquest gamelan uns

tambors  (membranòfons),  que  costen  més  d'apreciar  auditivament  (  si  es

considera convenient es pot comentar a l'alumnat la seva presència).

Seguidament podem fer una projecció de la fitxa de l'audició, on hi ha fotografies 

d'alguns dels instruments que intervenen, imatges de paisatges, gent, i altres 

aspectes que ajuden a l'alumnat a situar-se en la cultura balinesa.

Podem fer clic als enllaços que hi ha a les fotografies dels instruments i trobarem 

el seu nom i altres informacions. També podem demanar que l'alumnat busqui 

altres imatges dels instruments per internet i aprofitar perquè facin una descripció 

més detallada (parts, material del que estan fet, mides...)

   La classificació dels instruments que podem sentir és la següent:

Saron: idiòfon de placa

Gender: idiòfon de placa

Bonang: teclat de gongs (discs percudits)

Gong ageng: Gongs penjats (discs percudits)

Els instruments del gamelan són molt vistosos i tenen un timbre molt especial. A la

xarxa podem trobar webs específiques amb bones descripcions i imatges i fins i tot

podem trobar gamelans virtuals que es poden tocar. Es recomana fer una recerca i

utilitzar alguns d'aquests recursos.

Els museus de la música de París i Barcelona disposen d'un gamelan sencer. És

interessant visitar els seus webs i, en el cas de Barcelona es pot fer una visita

presencial i participar en les activitats que s'organitzen al voltant d'aquest conjunt

instrumental.



3. Ritme

En primer lloc es demana a l'alumnat que intenti portar la pulsació, perquè sigui

conscient de que sí que és possible  seguir-la.

En segon lloc es demana veure si és constant en tota la peça, i es pot observar

que la pulsació es retarda durant una estona, fins que es torna a la pulsació inicial.

Aquest canvi es no produeix ni al principi ni al final, sinó en una part intermitja

En aquest moment seria convenient apuntar que en cap moment accelera, i que

en el  tercer  bloc,  la  pulsació és  igual  a  la  inicial,  el  que varia  són les  figures

rítmiques.

La següent fase seria observar que el ritme està basat en uns valors concrets i

binaris , de corxera a la primera part i semicorxera a la part final.

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 rítimic complet.

Per facilitar l'explicació a l'alumnat, se'ls demana que marquin amb rotuladors unes

imatges de figures de corxeres i semicorxeres, de manera alternativa amb color 

groc i blau (o amb qualsevol altres 2 colors diferents). Les figures quedaran 

d'aquesta manera:

En primer lloc els parells de corxeres:

En segon lloc, els grups de quatre semicorxeres:

 Si interpretem un kotekan simètric a 2 veus, les figures rítmiques per a cadascuna

de les parts seràn:

En el cas de 2 corxeres, la primera veu interpreta la primera de cada parell notes

en groc) i la segona veu la segona (notes en blau) Els valors rítmics (per a dues



pulsacions) seran:

                      per a la primera veu

                      per a la segona veu

En el cas de 4 semicorxeres la primera veu interpreta la 1a i la 3a (notes en groc) i

la  segona  veu la  2a i  la  4a  (notes  en  blau).  Els  valors  rítmics  (per  a  dues

pulsacions) seran:

                    per a la primera veu

                    per a la segona veu     
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En  aquest  apartat  podem  aprofitar  per  comentar  a  l'alumnat  que  el  gamelan

implica  sempre  una  interpretació  col·lectiva,  mai  s'utilitzen  els  instruments  per

separat.  També podem remarcar que tots els instruments d'un mateix gamelan

estan fets i afinats per un mateix constructor.

4. Melodia 

Tot i al  gamelan els instruments no tenen una afinació exacta determinada (de fet 

cada gamelan té la seva pròpia afinació) els seus sistemes tonals es poden basar 

en dues escales:

- slendro (que utilitza una escala pentatònica) 

- pelog (escala de 7 tons).

En aquest cas utilitza l'escala slendro (pentatònica).

Es pot fer cantar a l'alumnat l'inici de l'audició i intentar distingir els diferents sons

que componen l'escala.



5. Estructura

La interpretació del gamelan ve marcada per cicles rítmics. Podem aprofitar aquest

apartat per que l'alumnat en sigui conscient.

En aquesta peça podem observar que la primera part ve marcada per valors de

corxeres, i  que després d'un fragment de transició on el tempo es retarda una

mica, trobem una segona part de mètrica més ràpida, de semicorxeres.

A partir  d'això  podríem  considerar  la  existència  de 2  parts  o  seccions ben

diferenciades (cicles rítmics), separades per 1 fragment de transició. 

6. Aspectes texturals

Una de les característiques principals del gamelan és la manera que s'organitza la

seva estructura sonora, basada en el principi de colotomia . 

Consisteix  es  una jerarquia  de  gongs sota  el  domini  del  gong sobirà  o  gong

ageng, situat en l'extrem greu, que marca el principi i final dels grans cicles. La

resta d'instruments estan organitzats  de manera que com més aguts  són més

notes  fan,  i  per  tant,  de  valors  més  curs.   Intentarem que  l'alumnat  en  sigui

conscient mitjançant l'escolta:

Per  començar,  començarem escoltant  atentament  i  apreciarem que  no tots  els

instruments que sentim intervenen per fer una única veu, sinó que per sota de la

melodia principal (interpretada mitjançant la tècnica del kotekan), podem escoltar

uns gongs més greus que marquen alguns dels temps.

A continuació farem observar la relació entre agut/greu i la durada dels sons, i

veurem que els valors rítmics són més curts com més aguts son els sons.

Després d'aquestes dues qüestions es pot introduir a l'alumnat en el concepte de

colotomia, comparant aquesta organització sonora amb una piràmide,  al vèrtex

de la qual hi trobem el gong ageng o gong sobirà
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SEGONA PART

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

occidental

En aquesta part utilitzarem el treball de l'audició del gamelan per explicar i identificar 

conceptes que podem observar en diferents peces de la història de la música 

occidental. 

Treballarem 3 audicions:

- Guillaume de Machaut : “Hoquetus David”

- C. Debussy: “Estampes” per a piano. n. 1 “Pagodes”

- J. Cage: “Baccanalle”

La primera comparteix amb el gamelan una manera anàloga d'execució (hoquetus/ 

kotekan), i les altres dues tenen una clara influència d'aquest tipus de música.

L'objectiu és fer un esquema comparatiu on s'especifiquin les característiques comunes



de cadascuna de les obres amb el gamelan, i que s'exposa al final de la fitxa de 

l'alumnat.

En primer lloc es farà un treball d'audició de cadascuna de les peces, de les quals en 

determinem els aspectes més bàsics. 

Resta a criteri del professorat l'audició de les peces senceres o dels fragments inicials 

més representatius.

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

L'hoquetus és un recurs que consisteix en compartir una mateixa línia melòdica entre

dues veus diferents, de manera anàloga al kotekan del gamelan.

G. de Machautt, compositor de l'Ars nova, nascut a la la provincia de Champagne (nord

de França), va composar 23 motets, la majoria dels quals utilitzen aquest recurs.

Treballarem l' “Hoquetus David”, un motet isorrítmic a tres veus del qual es desconeix la

finalitat. Encara que és possible trobar alguna versió vocal, podem trobar versions amb

diferents instruments on la diferència tímbrica ens permet observar aquesta tècnica.

L'alumnat pot  ampliar  la  fitxa  amb una recerca  d'informació sobre  l'obra o amb un

comentari personal.

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

Entre  les característiques principals  de l'impressionisme trobem la  recerca  de nous

timbres  o  colors  instrumentals,  la  utilització  d'escales  diferents  a  les  occidentals  i

l'interès pels elements exòtics. 

Claude Debussy, el músic impressionista francès nascut a Saint-Germain en Laye, va

tenir ocasió d'escoltar la música del gamelan a l'Exposició Universal de París, l'any

1889. Les seves escales, melodies, ritmes i  textures el  van fascinar i  van influir  en

moltes de les seves composicions. 

A la primera de les seves “Estampes” per a piano, anomenada “Pagodes”,  aquesta

influència  és  molt  evident.  Hi  trobem l'escala  pentatònica,  l'intent  d'imitar  el  timbre

d'aquest conjunt instrumental (a partir d'uns  staccattos suaus, arpegiats ràpids...) i la

colotomia.



Es pot  fer  un  visionat  previ  de  la  partitura,  de  la  qual  en reproduïm els  3  primers

compassos, i observar les diferents capes de so (les més greus amb valors més llargs),

els efectes, l'escala pentatònica... 

En segon lloc escoltem la peça i observem els elements abans descrits.

L'alumnat pot  ampliar  la  fitxa  amb una recerca  d'informació sobre  l'obra o amb un

comentari personal.

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

 Aquest compositor, nascut a los Ángeles (EEUU), està considerat una de les principals 

figures de l'avantguarda de la post-guerra. És un pioner de la música aleatòria, la 

música electrònica i de la utilització no estàndard dels instruments musicals 

tradicionals. Les seves obres van rebre molta influència de les cultures orientals. 

“Baccanalle” va ser composta l'any 1940 per a una coreografia del ballarí nord-americà 

Syvilla Fort. Va ser la primera peça composta per a piano preparat, una tècnica que 

consisteix en inserir entre les cordes una sèrie de cargols, rosques i trossos de goma, 

plàstic o fusta, de manera que l'instrument té una varietat nova de possibilitats sonores,

tallant o modificant el so.  La raó sembla ser que l'espai on s'havia de representar la 

coreografia no permetia que hi toqués un grup de percussió, però si un piano de gran 

cua, el qual amb aquesta tècnica va oferir uns efectes sonors nous.

El timbre de “Baccanalle”  recorda vagament el del gamelan, i també hi podem trobar 

melodies en escales pentatòniques. També existeix una versió d'aquesta peça 

interpretada per aquest conjunt instrumental.  La transcripció la va fer  el professor de la

Universitat de Richmond Andy McGraw, durant durant un viatge a Bali l'estiu de l'any 

http://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_aleat%C3%B2ria


2012 . A la xarxa s'hi poden trobar enregistraments en video, que podem visionar per 

fer una comparació amb la versió original.

L'alumnat pot  ampliar  la  fitxa  amb una recerca  d'informació sobre  l'obra o amb un

comentari personal.

 Esquema comparatiu de les tres audicions i les característiques del gamelan

Timbres 
gamelan

Escala 
pentatònica

colotomia kotekan

Audició 1 
“Hoquetus 
David”

        
    X

Audició 2 
“Pagodes”

     X       X        X

Audició 3
“Baccanalle
”

     X       X

ORIENTACIONS PER A L'AVALUACIÓ 

Un dels objectius de la segona part és, apart de la comparació amb tres audicions 
de diferents èpoques de la història de la música occidental, avaluar el que s'ha 
treballat a la primera part. També hi trobem conceptes com l'hoquetus o el piano 
preparat que formen part del temari d'història de la música i d'anàlisi musical, per 
tant es pot considerar una mena de síntesi i es pot avaluar la correcció en els 
diferents apartats.
Altres aspectes avaluables són les competències en audició i els procediments de 
recerca d'informació, també presents a la primera part. La presentació de la fitxa, 
la capacitat per processar la informació, la correcció lingüística i ortogràfica són 
també aspectes que no es poden deixar de banda.


