
EXAMEN DE TERCER CURS. Dia 18 de març de 2015. 

MÚSICA 

RESUM 

 

AVÍS: AQUEST RESUM CONTÉ MOLTA DE LA INFORMACIÓ IMPORTANT DEL TEMA, PERÒ RECOMANEM 

LLEGIR, TAMBÉ, EL LLIBRE. 

 

COL·LOCACIÓ DELS INSTRUMENTS DE L’ORQUESTRA. 

 

 Els instruments de l’orquestra es posen normalment així: 

o Els de corda fregada (violins, violes, violoncels i contrabaixos), més a prop del públic. 

o En segona línia, els de vent-fusta (flauta travessera, fagot, clarinet, oboè, corn anglès). 

o En tercera línia, el de vent-metall (trompeta, trompa, trombó, tuba). 

o Al final, els de percussió. 

o A l’esquerra (vist des del públic), a meitat de l’escenari, es posa l’arpa). 

 Es posen els més sonors al darrere, perquè el seu so no tapi a la resta. 

 

VIOLINS PRIMERS I SEGONS. 

 Com que els violins són tan nombrosos, es divideixen en dos grups: primers i segons. Uns fan una 

veu, i, els altres, una altra. 

PRIMER VIOLÍ. 

 El primer violí és el violinista principal. És el que fa les parts més importants de solista i ajuda al 

director. 

DIRECTOR D’ORQUESTRA. 

 Dirigeix l’orquestra indicant, als músics: 

o Entrades i sortides. 

o Matisos (si es toca fort o fluix). 

o El ritme. 

L’ORQUESTRA L’ANY: 

 1600. Com a màxim, de 40 músics. La base eren les violes. Formació bastant variable. 

 1700. Més organitzada. Destaquen més els violins. Ja hi ha director, que toca algun instrument de 

tecla. 

 1800. Ja no hi ha instruments de tecla. Té uns 80 músics i un director que no toca. S’han estudiat 

molt les combinacions d’instruments. 

 1900. 100 músics. Més instruments de percussió. Aconsegueix una enorme varietat de timbres i de 

dinàmiques. 

TEMPO 

 La paraula tempo és italiana, i es refereix a la velocitat a què es toca una melodia. 



 Hi ha moltes paraules per indicar el tempo. Algunes de les més importants són: 

o Adagio. Significa molt lent i majestuós. 

o Moderato. Significa moderat, ni lent, ni ràpid. 

o Allegro. Vol dir ràpid i alegre. 

o Presto. Vol dir molt ràpid. 

o Accelerando. Cada cop més ràpid. 

o Ritardando. Cada cop més lent. 

INTENSITAT DEL SO 

 Intensitat fa referència a si es toca fort o fluix. 

 Alguns instruments, com el clavicordi, no poden variar el volum (intensitat). Altres, com el piano o 

el violí, tenen molta varietat de volums. 

 Algunes de les paraules que es fan servir per indicar la intensitat són: 

o Pianissimo (pp),  que vol dir molt fluix. 

o Piano (p), que vol dir fluix. 

o Mezzoforte (mf), que voll dir mig fort. 

o Forte (f), que vol dir fort. 

o Fortissimo (ff), que vol dir molt fort. 

o Crescendo, que vol dir cada cop més fort. 

o Diminuendo, que vol dir cada cop més fluix. 

 

 Els reguladors són uns angles que es posen a sota del pentagrama i signifiquen crescendo o 

diminuendo. 

 

 

 


