
                     

                

Títol:  AL VOLTANT DEL GAMELAN

temples de Bali  (Anna Sala Daniel, 2011)

Objectius 

L'objectiu principal és practicar diferents aspectes de l'anàlisi musical amb una audició de 
gamelan de Bali, i aplicar-ho de manera comparativa en l'anàlisi de 3 obres de diferents 
èpoques de la història de la música occidental. S'incidirà especialment en els aspectes 
interpretatius i texturals, i en la relació amb el seu context socio-cultural.

Descripció de la proposta 
Està dividida en 2 parts. 
La primera consisteix en analitzar les característiques musicals d'una audició de gamelan de
Bali,  que  es  troba  a  la  pàgina  web  sobre  “músiques  del  món”
(http://www.xtec.cat/~asala4/asia/aud_asia/indonesia.htm)  i  ve  presentada  en  relació  a  la
cultura a la qual pertany, acompanyada d'imatges (instruments, mapa, paisatges, gent...).
A  la  segona part  es proposen 3 audicions  de diferents etapes de la  història  de la  música
occidental. La primera és del Renaixement, un “hoquetus” de G. De Machaut,  amb una tècnica
d'execució que té semblances amb la del gamelan. La segona, de l'impressionisme (Claude
Debussy) i la tercera, de les avantguardes del segle XX (J. Cage), van rebre clares influències
d'aquest tipus de música. 
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El guió de l'activitat es troba detallat a la “fitxa del professorat”, juntament amb informacions
complementàries i les respostes a les qüestions proposades.
L'alumnat  disposa  d'una  fitxa  on  es  van  plantejant  diverses  qüestions  referents  al  timbre,
melodia, ritme, textura, etc..., i també un esquema de comparació amb les audicions de la 2a
part.
Està dirigida a la matèria d'Anàlisi Musical de Batxillerat però pot ser útil també al segon cicle
d'ESO.

Aspectes didàctics i metodològics 
El  professorat  disposa  d'una proposta  de guió  detallat  i  l'alumnat  d'una  fitxa  on ha d'anar
responent a les qüestions plantejades.
El  gamelan  és  un  conjunt  instrumental  molt  vistos,  exòtic  i  també atractiu  pel  seu  timbre.
Existeixen nombrosos treballs a la xarxa al respecte, i fins i tot és possible trobar un gamelan
virtual  per  poder  fer  sonar  els  instruments.  En  aquesta  activitat,  sense  oblidar  aquests
aspectes,  s'ha pretès incidir  en altres característiques del  gamelan com són el kotekan, la
colotomia, les escales... i se n'intenta plantejar una descoberta mitjançant de l'audició.
A la segona part  es proposen 3 audicions de la història de la música occidental,  i  després
d'observar les característiques principals de cadascuna es farà un esquema global comparatiu
a mena de conclusió.

Recursos emprats 
L'audició de la primera part es troba a la pàgina web “musiques del món” 
(http://www.xtec.cat/~asala4/) , un recull de material musical multicultural creat per Anna Sala 
Daniel (autora també d'aquesta proposta) amb una llicència d'estudis l'any 2007. S'hi pot 
accedir des dels portals edu365.cat  i xtec. Està organitzada en quatre blocs temàtics segons la
zona, en cadascun dels quals hi ha un recull d'instruments classificat per famílies i una selecció
d'audicions  (fragments musicals de menys d'un minut).
També es proposa una recerca a la xarxa d'imatges d'instruments i d'ampliació de la informació
sobre determinats aspectes.
Existeix molta discografia de les peces de la segona part, i també és fàcil trobar a la xarxa  
interpretacions enregistrades en vídeo.
Alumnat a qui s’adreça especialment 

Està dirigida a la matèria d'Anàlisi Musical de Batxillerat. 
Es pot adaptar a altres nivells, especialment al segon cicle d'ESO.
Documents adjunts*

- Material per a l’alumnat: MA_MUS_gamelan.pdf
- Guió per al professorat: MP_MUS_gamelan.pdf
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