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1. Resum i paraules clau. 

1. 1. Resum. 

Aquest treball constitueix una aportació per a la millora del sentit del ritme. 

Consta d’un anàlisi de la situació actual pel que fa a la temàtica tractada i es 

presenten una sèrie ordenada de sessions que poden ocupar un període de 

temps concret de part de les classes que es donen durant tot un curs de 1r 

d’ESO. L’ordre d’aquestes sessions està pensat per a afavorir un augment 

progressiu del nivell. S’hi inclouen exercicis que permeten avaluar els alumnes i 

portar un seguiment sobre l’assoliment dels continguts. Per a que els alumnes 

vinculin el que estan aprenent amb la música que podrien escoltar en diferents 

contextos i ampliïn els seus coneixements musicals, en ocasions es treballa a 

través d’ enregistraments d’obres de diferents èpoques i estils. 

Resumen 

Este trabajo constituye una aportación para la mejora del sentido del rimto. 

Consta de un análisis de la situación actual sobre el tema tratado i se 

presentan una serie de sesiones ordenadas que pueden ocupar un periodo de 

tiempo concreto dentro de las clases que se dan durante un curso de 1º de 

ESO. El orden de estas sesiones está pensado para favorecer un aumento 

progresivo del nivel. Se incluyen ejercicios que permiten evaluar a los alumnos 

y llevar un seguimiento sobre los contenidos asimilados. Para que los alumnos 

vinculen lo que aprendiendo con música que pueden escuchar en diferentes 

situaciones, en ocasiones se trabaja a través de obras de estilos y épocas 

distintas.  
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Abstract 

This work is a contribution to improve the sense of rhythm. It consists of an 

analysis of the current situation on the treated subject and it includes a series of 

ordered sessions that can occupy a specific period of time within the first level 

classes of the ESO. The order of these sessions is designed to produce a 

progressive level increase. It includes exercises that allow students to be 

evaluated and to follow up on the assimilated contents. In order to link what 

they learn with music they can listen to in different situations, sometimes we 

work through music of different styles and periods.  

1. 2. Paraules clau. 

Les paraules clau que destacaría d’aquest treball són: ritme, compàs, figura, 

pulsació i tempo.  

2. Introducció 

El ritme és l’element més bàsic i fonamental de la música. Això m’ho han dit, en 

altres paraules, molts bons mestres, durant els meus estudis musicals. Per quin 

motiu? La resposta és molt senzilla: necessitem ubicar aquestes notes que 

interpretem, de manera conscient i amb precisió, en el temps. En cas contrari, 

el que direm (musicalment parlant) no tindrà cap sentit, o no tindrà el sentit que 

els intèrprets li volem donar.  

Entre els mestres del jazz, el domini del tempo és especialment valorat; el món 

de la música és ple de percussionistes qualificats que s’han passat milers 

d’hores amb el metrònom engegat, intentant “clavar” rítmicament el que estava 

escrit a la partitura; en cas de ser inestables pel que fa al tempo, els bateries 

farien perillar les actuacions de grups de pop, jazz, rock, etc. Aquests exemples 

són una petita part d’una infinita llista d’afirmacions que es podrien fer elogiant 

l’estabilitat del tempo i el sentit del ritme.  
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En la tesi doctoral del violinista de jazz i doctor en història de l’art i musicologia 

Oriol Saña Campoy, titulada “I si el jazz et solucionés els problemes”, hi podem 

trobar un fragment on es fa referència a una entrevista feta a Raquel Castro, 

prestigiosa violinista i professora de violí de l’ESMUC (Escola Superior de 

Música de Catalunya). El fragment, que reflecteix la importància d’aquest 

element en la música, és el següent: “En referència a la importància del ritme i 

com cal abordar el seu treball, Castro insisteix: «[...] para mí es importante el 

ritmo antes que la afinación; es qué ritmo estás tocando, porque el ritmo es la 

base de la música [...]. Puedes poner notas, pero no quieren decir nada si no 

hay el ritmo. [...] En realidad, si uno piensa, nuestro cuerpo es pulso, es ritmo, 

en todas partes. Entonces esto a la hora de tocar música es lo esencial»”1

Aquest element del qual estem parlant, ha estat el motor d’innumerables 

danses, rituals tribals de pobles primitius i no tant primitius, tret identitari 

d’innumerables formes folklòriques, etc. Per tant, com a element fonamental de 

la música, és apropiat que fomentem una millora de la seva comprensió.  

3. Estat de la qüestió.  

3. 1. Observacions generals.  

Per un moment, imaginem que estem en un auditori, escoltant un cantant que 

demana al públic que piqui de mans al segon i al quart temps dels compassos  

de quatre per quatre que van sonant. Aquesta situació és d’allò més típica, la 

immensa majoria dels europeus, als 30 anys, tindran records de situacions 

semblants. I què passa llavors? Hi haurà molta gent que s’animarà a picar de 

mans, molts es confondran als pocs compassos i començaran a picar de mans 

al primer i tercer temps, alguns no endevinaran ni un sol cop, i una minoria 

continuaran marcant el segon i el quart temps fins que la por a quedar-se sols 

picant de mans s’apoderi de la situació i es vagi reduint la participació. Molts 

assistents al concert que s’han confós intentant esbrinar en quin moment 

 Saña, 2015: 241
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havien de fer xocar una mà contra l’altra, han escoltat moltes hores de música 

a la seva vida i han rebut classes de música a l’escola durant anys. El que ha 

passat en aquest cas hipotètic, és que molts d’ells no sabien quines pulsacions 

del compàs s’estaven accentuant, mentre que d’altres, simplement, no tenien la 

comprensió del tempo necessària per interactuar amb aquest.  

Les carències rítmiques generalitzades no es limiten a la interpretació, sinó que 

hi ha una gran manca de comprensió a nivell teòric. Per posar un exemple del 

desconeixement en aquest àmbit, exposo un fet real sobre un exercici realitzat 

a un institut de secundària de Menorca. L’enunciat de l’ exercici, realitzat amb 

alumnes de dos grups de 1r d’ESO, en un examen fet el mes d’abril del 2018, 

va ser el següent: 

“ Escriu un ritme inventat de dos compassos a damunt d’aquesta línia 

horitzontal. Indica el compàs, que serà de 3x4 i omple els dos compassos amb 

figures rítmiques que coneguis, de manera que no sobrepassin les 3 pulsacions 

de negra per compàs. No t’oblidis de fer una línia divisòria entre els dos 

compassos, i una doble barra final. Han d’aparèixer, com a mínim, una negra i 

una corxera. 

_____________________________________________________________ ” 

Van fer l’examen 47 alumnes. 13 d’aquests 47 alumnes, un 27’66 %, van fer 

l’exercici malament. 7 d’ells es van confondre en la durada d’algun compàs,  

sobrepassant les tres pulsacions o no arribant a emplenar-les, tot i que en el 

mateix enunciat es donava informació sobre el numero de pulsacions que conté 

el compàs 3x4 (“que no sobrepassin les 3 pulsacions de negra per compàs”). 

Abans de fer l’exercici, els alumnes havien preguntat diversos dubtes i 

semblava que l’enunciat havia quedat clar. Com que l’última frase de l’enunciat 

va confondre a alguns alumnes, vaig deixar clar que el fet de posar, com a 

mínim, una corxera i una negra, no implicava que no es poguessin posar dues 
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corxeres juntes per complir amb la condició d’incloure una corxera. En 

qualsevol cas, si no hagués revisat els exercicis un per un durant l’examen, 

demanant als alumnes que comprovassin els dos compassos escrits, el 

percentatge d’error hagués estat molt més elevat.  

A continuació, exposo alguns exemples de com resoldre l’exercici de forma 

correcta:  

Exemple 1:  

Exemple 2:  

Exemple 3:  

En els tres exemples anteriors, només s’han utilitzat corxeres, negres, blanques 

i una blanca amb punt, figures senzilles que podien ser col·locades sense cap 

criteri artístic amb el senzill objectiu d’omplir 3 pulsacions per compàs.   

Les situacions exposades són només una petita mostra de contextos on es pot 

apreciar una falta considerable de coneixements i habilitats relacionades amb 

el ritme, però n’hi ha moltes més i considero que són més que suficients per 

justificar un intent de fer noves aportacions significatives en la matèria. 
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3. 2. Observacions en la pròpia experiència interpretativa.  

En els primers anys d’estudi de l’instrument, els meus professors em van 

permetre observar que era fàcil que és donés certa inestabilitat del tempo en 

les interpretacions. Hi havia moments en els quals era especialment freqüent 

que la meva velocitat fos més ràpida que la del tempo que havia escollit per a 

interpretar l’obra. Aquests moments, curiosament, eren els que suposaven una 

dificultat més òbvia pel que fa a la velocitat de moviment dels dits de la mà 

esquerra, encarregats de gestionar l’afinació de les notes. Sembla del tot 

il·lògic que es doni aquest fet, ja que si un augmenta la velocitat del tempo en 

el moment en que se suposa que la calma és més necessària per afrontar un 

passatge d’especial dificultat tècnica, sol generar un estrès que encara dificulta 

més la interpretació. L’observació d’aquest fet em va portar a veure que el 

mateix estrès produït pel fet d’haver d’interpretar, a davant d’algú, un fragment 

d’especial dificultat, produïa que la percepció del tempo canviés. La idea 

d’haver d’interpretar un fragment amb moltes notes a altes velocitats, feia que 

la voluntat d’encertar les notes ràpidament, derivés en un augment involuntari 

del tempo. 

Com a intèrpret de música clàssica i de jazz, he realitzat una observació 

contínua de les pròpies interpretacions en les sessions d’estudi. En moltes 

ocasions he enregistrat fragments concrets d’obres, o obres senceres per a un 

posterior anàlisi a nivell rítmic, d’afinació i musicalitat. El metrònom  ha estat 2

present en una gran part d’aquests enregistraments i he pogut observar les 

tendències pel que fa al propi desajust en relació a l’aparell, que és 

absolutament regular. Majoritàriament, en moltes estones de les meves 

sessions d’estudi de música clàssica, he configurat el metrònom de manera 

que em marqués totes les negres del compàs, o fins i tot les corxeres. En les 

sessions d’estudi de jazz, he configurat el metrònom a tempos molt més lents 

(al voltant de les 50-60 pulsacions per minut), de manera que en tocar, establia 

 El metrònom és un aparell que serveix per produir un so amb un atac definit i que se sol utilitzar per a tenir 2

una referència regular del tempo mentre l’interpret treballa fragments concrets de les obres musicals, o fa 
exercicis que fomenten l’estabilitat i el perfeccionament rítmic. 
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que els “cops” marcats pel metrònom indicassin el segon i el quart temps del 

compàs.  

Per norma general, he observat que la primera vegada que enregistro un 

fragment concret, no tendeixo mai a tocar més lent que el metrònom, però sí a 

tocar més ràpid que aquest. L’única excepció apareix quan em proposo tocar 

una mica “per darrere” de la pulsació marcada. En proposar-me aquest 

exercici, en moltes ocasions acabo anant “clavat” amb el metrònom o una mica 

per darrere. En qualsevol cas, la tendència “natural”, en cas de voler tocar de 

manera sincronitzada amb el metrònom, mai no sol ser la d’anar amb retràs.  

Un altre fet que he observat és la dificultat que implica mantenir una estabilitat 

de tempo, fins i tot marcant negres, exclusivament. Els ritmes que poden 

aparentar més senzil lesa, com per exemple, el que trobem en 

acompanyaments de guitarra en formacions de jazz que interpreten temes amb 

swing , poden implicar una gran dificultat. De fet, en formacions de jazz on hi 3

ha un contrabaixista tocant un walking  i un guitarrista tocant acords amb un 4

ritme de negres regulars, és fàcil que hi hagi petits desajustos i faltes de 

sincronia rítmica. Tot i això, aquest és un fet difícilment observable per a la 

majoria del públic no entès en la matèria.  

3. 3. Observacions en l’experiència pedagògica violinística.  

He treballat donant classes a alumnes de violí de Menorca, Catalunya i 

Argentina. Pel que fa a la inestabilitat rítmica en alumnes que ja tenen nocions 

de lectura musical i una mínima fluïdesa amb l’instrument, he pogut comprovar 

que la tendència a accelerar involuntàriament és un fet generalitzat, que es pot 

apreciar en la majoria d’ells. Normalment, en engegar un metrònom i demanar 

 El swing (balanceig) es caracteritza, entre altre coses, per l’abundant presència de síncopes i l’execució de 3

la primera corxera de cada pulsació de negra més llarga que la segona. 

 El walking és l’acompanyament regular del contrabaix en els temes amb swing, normalment a base de 4

negres o blanques i que pot produir una sensació similar a la de caminar, derivant-se d’aquest fet el seu 
nom.
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als alumnes que toquin per primer cop seguint el tempo que aquest marca, els 

alumnes es sorprenen de la pròpia inestabilitat. També es fàcilment apreciable 

una reducció significativa de la durada dels silencis, que moltes vegades són 

interromputs per tocar la nota que hi ha a continuació, sense respectar del tot el 

seu valor. Aquest últim fet pot ser degut a diversos factors, entre els quals 

podem destacar que molts alumnes toquen sense tenir en compte 

l’acompanyament de l’obra treballada (si en té), o sense tenir en ment el tempo 

que volen.  

Un fet que em sembla molt positiu, és que l’ evolució de l’estabilitat rítmica sol 

ser ràpida quan es treballa amb metrònom de forma regular i atenta. He 

observat aquest fet en alumnes i en mi mateix.  

Per altra banda, hi ha diverses indicacions que ajuden els alumnes a no 

accelerar. Amb bons resultats, he recomanat moltes vegades als alumnes que, 

en trobar-se fragments de semicorxeres a altes velocitats , intentin estar 5

relaxats, augmentin molt la concentració fins a apreciar amb detall cada nota,  

que imaginin que aquell mateix tempo els resulta molt lent, prestant atenció a 

tot el que passa entre una pulsació i la següent o, fins i tot, que intentin anar 

per darrere del metrònom.  

3. 4. Algunes propostes pedagògiques existents.  

A continuació, es presenten breus exemples de maneres diferents de tractar el 

ritme en metodologies diverses que han donat bons resultats al llarg de la seva 

història. Aquestes metodologies se solen utilitzar amb nens d’una edat inferior, 

durant la primària, per exemple, tot i que algunes consten d’exercicis que 

poden ser utilitzats a qualsevol edat. Per tant, no és difícil que ens trobem amb 

alumnes que hagin rebut classes basades en les metodologies que seran 

descrites.  

 En parlar d’altes velocitats, no parlo de tempos concrets, sinó de tempos que representin una dificultat 5

tècnica important per l’alumne com a conseqüència de la seva rapidesa. 
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3. 4. 1. Mètode Orff.  

En l’ús d’aquesta metodologia, creada pel compositor alemany Carl Orff, es 

presta molta atenció al ritme, que es desenvolupa a través del llenguatge oral i 

el cos com a instrument. Més endavant, es treballa amb els anomenats 

“instruments Orff”, que són una selecció d’instruments de percussió, alguns 

d’ells idiòfons, com el xilòfon.  

3. 4. 2. Mètode Dalcroze.  

Dalcroze considerava la necessitat d’interioritzar el ritme a través del moviment. 

S’oposava radicalment a un ensenyament musical especialment teòric i poc 

vivencial i proposava activitats que desenvolupassin la creativitat. En aquest 

mètode, es poden trobar exercicis com el de marcar pulsacions d’una obra que 

s’està reproduint o interpretant amb diferents parts del cos, marcar les 

pulsacions d’una mateixa obra en fragments d’absolut silenci intercalats amb 

moments de música, anar canviant de passos per marcar pulsacions diferents 

que es poden percebre en la musica que es reprodueix o improvisar 

coreografies amb la música que sona.  

3. 4. 3. Mètode Kodaly.  

Kodaly valora especialment la música tradicional i folklòrica com a eina per a 

l’aprenentatge musical. Entre les seves aportacions a nivell pedagògic, 

destaquen la creació d’un sistema de gestos que es relacionen amb cada nota 

de l’escala musical (do, re, mi, fa, sol, la i si) i la creació de sil·labes que es 

relacionen amb figures rítmiques concretes (“ta, titi, tiritiri, etc.). Aquestes 

sil·labes permeten llegir els ritmes de manera àgil, i tenir una referència sonora 

diferent per cada figura.  
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4. Objectius del treball. 

L’objectiu principal d’aquest treball és presentar una sèrie d’exercicis, en 

diferents sessions, que puguin afavorir el desenvolupament del sentit del ritme i 

una comprensió més profunda de la música per part dels alumnes. Aquestes 

sessions, en general, seran de curta durada (uns 10-20 minuts) per poder-les 

incorporar en moltes classes i que així, es puguin anar sofisticant 

progressivament.  

El treball també està pensat per a que els alumnes es familiaritzin amb 

músiques d’orígens diversos i estils diferents, que s’utilitzaran per posar 

exemples d’algun apartat a treballar.  

L’adquisició de certa estabilitat en el tempo i certa precisió en la percussió 

corporal, que serà una eina molt utilitzada en les sessions, requerirà un temps 

relativament llarg. És per aquest motiu, que he pensat en crear petites sessions 

que es puguin anar repartint entre les classes d’un curs escolar sencer.  

La meva intenció és la de crear i compilar exercicis que es puguin portar a 

terme en un grup de primer d’ESO. El motiu de l’elecció d’aquest nivell és el fet   

que normalment, molts alumnes arribaran a l’institut amb un nivell general molt 

baix i el començament de l’educació secundària em sembla un bon moment per 

assentar unes bases de coneixement i habilitats que permetin assolir els 

propòsits d’aquest treball.  

Es pretén que els exercicis puguin ser interessants per alumnes amb nivells 

diferents, ja que hi sol haver diferències considerables entre alumnes en molts 

grups.  

La percussió corporal ajudarà a millorar la coordinació que, juntament amb una 

millora de l’estabilitat del tempo, derivarà en una millora general del sentit del 

ritme.  
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5. Qüestions bàsiques prèvies a les sessions.  

És fonamental que, abans de desenvolupar les sessions, especifiqui quin serà 

el significat d’algunes paraules o sintagmes que utilitzaré amb certa freqüència 

com “ritme”, “sentit del ritme”, “tempo”, “compàs” i “polirítmia”.  

5. 1. Què és el ritme?  

Podríem trobar moltes definicions de ritme, però la definició que ens interessa, 

per a la comprensió d’aquest treball és la següent: 

“Ritme: Proporció de temps entre diversos sons, moviments, fenòmens o actes 

repetits.”  6

5. 2. Què és el sentit del ritme? 

La definició del “sentit del ritme” és una mica més complexa que la de “ritme”. 

De totes maneres, és important deixar clar a què em refereixo, ja que tot el 

treball donarà voltes entorn a aquest fet. Quan parlo de sentit del ritme, em 

refereixo a la capacitat de coordinació i interpretació de ritmes concrets, de 

manera que les fluctuacions de tempo involuntàries no siguin molt evidents, i la 

precisió permeti entendre la idea que es pretén expressar.  

5. 3. Què és el tempo? 

Sempre que em refereixi al tempo, ho faré fent referència a la freqüència de les 

pulsacions en base a les quals s’interpretarà qualsevol ritme. D’aquesta 

manera, si parlo d’un tempo de 60 p/m, estaré referint-me a una freqüència de 

60 pulsacions encabides en un minut.  

 Definició trobada a www.diccionari.cat.6
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5. 4. Què és un compàs? 

Un compàs és cadascuna de les divisions de la música, establert segons la 

necessitat de tenir unes pulsacions més accentuades que les altres de manera 

regular. Aquest se sol expressar en les partitures en forma de fracció, on el 

numerador indica el número de pulsacions que tindrà, i el denominador indica 

la durada de les pulsacions (si són de corxera, de negra, de blanca, etc).  

5. 5. Què és la polirítmia? 

La polirítmia és l’interpretació de diferents ritmes en les diferents veus que 

conformen una obra musical.  
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6. Desenvolupament de la proposta. Exercicis. 

Sessió 1: “Esquema rítmic” 

Afortunadament, la música “occidental”, utilitza un llenguatge molt senzill a 

nivell de signes. Una figura rítmica, la rodona, dura quatre pulsacions de negre, 

mentre que la blanca, en dura dues i la negra, en dura una. I així, 

successivament, fins arribar a la semigarrapatea, que molts d’els alumnes no 

s’arribaran a trobar mai a la vida. Conèixer a nivell teòric les principals figures 

rítmiques i els silencis corresponents a la mateixa durada és tant senzill com 

aprendre’s l’ordre de les figures de la més llarga a la més curta, i entendre que 

la figura següent dura la meitat que l’anterior. També és important comprendre 

el significat de les lligadures, que uneixen una nota amb una altra de manera 

que la segona no necessita ser articulada, i els puntets, que sumen a la nota la 

meitat del seu valor. És un llenguatge senzill, pensat per a que un músic 

preparat, es pugui asseure al seu lloc de l’orquestra i pugui llegir per primera 

vegada, amb èxit, un fragment de 32 compassos d’una simfonia carregat de 

semicorxeres amb un tempo de 100 pulsacions per minut.  

Amb la intenció d’ensenyar o repassar els valors de les diferents figures 

rítmiques i els respectius silencis i el significat dels valors que trobem en els 

indicadors de compàs, es dedica la primera sessió a confeccionar, preguntant 

als alumnes, un esquema on tot això quedi representat.  

Aquesta primera sessió durarà molt més que totes les altres, en total uns 50 

minuts. Hi haurà alumnes que tindran molts coneixements previs sobre el tema, 

i n’hi haurà d’altres que s’hauran oblidat dels coneixements adquirits durant 

l’educació primària. En qualsevol cas, és interessant que els alumnes amb més 

coneixement puguin ajudar a resoldre dubtes als altres, ja que explicar quelcom 

és una bona manera de comprovar el grau de coneixement sobre una matèria. 

S’anirà comprovant la comprensió del que s’explica interrogant els alumnes, ja 

que sempre n’hi sol haver que assenten amb el cap sense haver comprès el 

que s’explica.  
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Sessió 2: “Repàs i imitació rítmica” 

Aquesta sessió tindrà una durada de 10 minuts. Durant la primera part, els 

primers 5 minuts de la sessió, el professor demanarà si algú té algun dubte 

sobre l’explicació de la primera sessió, i es farà un breu resum de l’explicació 

donada anteriorment sobre figures rítmiques. En els següents 5 minuts, es farà 

un exercici d’imitació rítmica. El professor proposarà uns ritmes de dos 

compassos 4x4 a base de blanques i negres, i els alumnes l’hauran d’imitar. Si 

hi ha algú que no entén algun ritme, tot i que en aquest nivell tan bàsic és difícil 

que hi hagi algú, es repetirà fins a tres cops. En cas que no s’entengui, es 

corregirà l’error concret explicant a quina part del compàs hi ha l’error i en què 

consisteix.  

Sessió 3: “¿Por qué medimos el ritmo así?” 

Aquesta sessió, d’entre 10 i 15 minuts, consisteix en el visionat i comentari d’un 

vídeo de Jaime Altozano titulat “¿Por qué medimos el RITMO así? Compás de 

4/4, 2/4, 6/8, 3/4... | Jaime Altozano”. Aquest vídeo es pot trobar, amb aquest 

nom, a la pàgina web de Youtube. El vídeo és molt útil ja que tracten, de 

manera molt clara, alguns temes com la pulsació, la formació de compassos, 

les figures rítmiques, etc. i posa exemples molt clars de com identificar els 

diferents tipus de compàs. Com que és possible que molts alumnes es perdin 

en les explicacions, el vídeo s’anirà parant per comentar el que ha dit el seu 

creador.  

En el transcurs de les sessions, utilitzaré vídeos de youtubers en diverses 

ocasions. El motiu d’aquesta decisió correspon al fet que alguns d’aquests 

divulgadors han fet una molt bona feina, creant documents audiovisuals 

carregats d’informació molt útil, posant-la a disposició d’un públic no entès en la 

matèria, i presentada de manera molt propera, atractiva i amb molts exemples 

que els adolescents podran identificar i gaudir.  

�18



Sessió 4: “Identificant compassos” 

Aquesta sessió, de 10 minuts, consisteix en la identificació dels primers 

compassos diferents en enregistraments musicals d’estils diversos. D’aquesta 

manera, els alumnes es familiaritzen amb músiques variades, que normalment 

no escoltarien pel seu compte. Els alumnes hauran d’escoltar un fragment de 

l’enregistrament un cop, sense fer res més que escoltar. Després, en repetir 

l’audició del mateix fragment, n’hauran d’identificar i marcar la pulsació tots 

junts. Hauran de trobar la pulsació d’enregistraments de les següents obres 

musicals: Song song (Brad Mehldau), Petita serenata nocturna (W. A. Mozart), 

House of cards (Radiohead), Some day my prince will come (Frank Churchil) i 

Calliope House (tradicional irlandesa). En cadascuna de les obres, se’ls 

demanarà també que marquin, xocant dos dits d’una mà amb el palmell de 

l’altra (per no produir un so excessivament fort), la pulsació dels compassos i 

després, diferents figures rítmiques que es puguin encabir en cadascun dels 

compassos. La última de les cançons (Calliope House), em permetrà fer una 

petita introducció als compassos composts, que són aquells en què les 

pulsacions es subdivideixen en tres parts, a diferència dels compassos simples, 

on les pulsacions es subdivideixen en dues parts. No profunditzarem en el 

tema dels compassos compostos de moment, però es començaran a 

familiaritzar amb el concepte. 

Sessió 5: “Dictats rítmics 4x4” 

Aquesta sessió, d’uns 15 minuts de durada, consistirà en la realització de 3 

dictats rítmics de 2 compassos 4x4 de durada. Les figures rítmiques utilitzades 

seran blanques i negres, i els dictats constituiran ritmes diferents interpretats 

pel professor picant de mans. En cas de tenir alumnes avançats en música, 

com sol passar quan n’hi ha que fan música fora de l’institut, se’ls podrà 

demanar surtin a interpretar el ritme, que estarà escrit, a davant dels altres. 

Com que normalment ells ja hauran assolit un nivell tan bàsic com el que 

s’estarà treballant, no significarà cap problema el fet que no estiguin fent el 
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dictat. Per a que els alumnes puguin entendre bé els dictats, el tempo serà 

baix, al voltant de les 60 pulsacions per minut. En acabar els dictats, es 

demanarà la participació de 3 voluntaris, que escriuran un dels ritmes dictats 

cadascun. En cas d’haver-hi dubtes, es resoldran i es donarà la sessió per 

finalitzada.  

A continuació, presento un exemple de la seqüència de ritmes que es podrien 

dictar: 

Ritme 1:  

 

Ritme 2:  

Ritme 3:  

Sessió 6: “Imitació i improvisació rítmica en 4x4” 

En aquesta sessió, de 10 minuts, es col·locaran els alumnes i el professor en 

una rotllana. Es faran dos exercicis. El primer d’aquests exercicis, consistirà en 

la imitació rítmica d’una sèrie de ritmes de dos compassos 4x4 proposats pel 

professor. Aquests seran interpretats de manera que en acabar els dos 

compassos dels professor, els alumnes continuïn amb el mateix ritme sense 

interrompre la pulsació. El segon exercici, consistirà en què un alumne ha de 

crear un ritme, i ha de mirar a un altre alumne, que l’haurà d’imitar i crear-ne un 
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de nou, i així successivament. S’establirà la norma per la qual les úniques 

figures rítmiques utilitzades poden ser rodones, blanques, negres i corxeres. 

S’insistirà en la necessitat de mantenir la pulsació, de manera que si disposem 

d’un metrònom a classe, aquest serà activat per tenir una referència de pols 

constant i fiable. La velocitat d’aquesta pulsació serà de 60 pulsacions per 

minut.  

Sessió 7: “Identificant pulsacions” 

En aquesta sessió, que durarà també uns 10 minuts, marcarem tots junts, 

picant de mans amb dos dits, pulsacions concretes de diferents compassos que 

podrem identificar en obres diferents. La llista de pulsacions a marcar serà la 

següent: 

- La segona i la quarta pulsació del compàs 4x4 d’un fragment de la cançó  

titulada “T.N.T”, d’ ACDC.  

- La primera i la tercera pulsació del mateix compàs del mateix fragment.  

- La primera i la segona pulsació del mateix compàs del mateix fragment.  

- La segona i la quarta pulsació del compàs 4x4 de “Just a Little Blues”, de 

Jesse Davis.  

- La quarta pulsació en la mateixa obra.  

- La primera i la tercera pulsació en la mateixa obra.  

A continuació, es demanarà a grups reduïts de quatre alumnes, que identifiquin 

i marquin pulsacions concretes de les obres escoltades mentre aquestes 

s’estan reproduint. Se’ls demanarà, que vagin dient el número de les 

pulsacions de cada compàs (“un, dos, tres, quatre, un, dos, tres, quatre...”) i 

alhora, picant de mans la pulsació que hagin d’indicar.  

�21



Amb aquest exercici, es pretén ajudar a que els alumnes comprenguin la 

diferència entre sensació que es produeix marcant pulsacions diferents del 

compàs.  

Sessió 8: “Lo que pasó cuando Justin Bieber fue a El Hormiguero” 

En aquesta sessió, de 15 minuts, es visionarà i comentarà un altre vídeo de 

Jaime Altozano, en el qual explica, entre altres coses, la diferència entre marcar 

la primera i la tercera pulsació del compàs i marcar la segona i la quarta. Per 

fer-ho, el youtuber explica l’error del públic del programa El hormiguero, en 

picar de mans de manera incorrecta les pulsacions demanades per Justin 

Bieber. Explica també quins són els instruments utilitzats pels músics per 

remarcar pulsacions concretes dels compassos. El vídeo es pot trobar a la 

pàgina web de Youtube amb el el següent nom: “Lo que pasó cuando Justin 

Bieber fue a El Hormiguero | Jaime Altozano”.  

Sessió 9: “Dictats rítmics 4x4 II” 

En aquesta sessió, de 15 minuts, es faran 3 dictats rítmics de dos compassos 

4x4, com en la sessió 5. Aquest cop, s’utilitzaràn blanques, negres i corxeres, 

ampliant així les possibilitats d’ús de figures rítmiques respecte l’anterior sessió 

de dictat rítmic. Es procedirà de la mateixa manera que en la sessió 5, pel que 

fa a la interpretació per part d’alumnes i a la correcció dels dictats.  

A continuació, presento un exemple de la seqüència de ritmes que es podrien 

dictar: 

Ritme 1:  
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Ritme 2:  

Ritme 3:  

Sessió 10: “Jugant amb el ritme a través de les TIC”  

Aquesta sessió, d’uns 30 minuts, anirà destinada a que els alumnes juguin amb 

el ritme aprofitant les TIC. Amb els ordinadors portàtils de la classe, hauran de 

visitar la pàgina web “www.aprendomusica.com”, en la qual podem trobar 

diversos apartats on es treballen diferents capacitats relacionades amb la 

música. Els alumnes aniran a l’apartat de ritme i allà hauran d’anar fent els 

exercicis per ordre fins que tots hagin fet els exercicis de “dictado rítmico 1”. Els 

que hagin més ràpid que la majoria podran anar fent els exercicis de “dictado 

rítmico 2” i “dictado rítmico 3”. 

Aquesta sessió permet que els alumnes aprenguin jugant a diferents exercicis: 

triar el ritme que està sonant, posar les figures que apareixen en la posició del 

compàs idònia segons un ritme que es pot reproduir tantes vegades com sigui 

necessari, etc. Els alumnes podran aprofitar la pàgina web per practicar dictats 

en cas de voler estar més preparats de cara a un dictat avaluable, per exemple.  
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Sessió 11: “Lectura i imitació rítmica en 3x4” 

En aquesta sessió, d’uns 10 minuts, s’interpretaran 6 exercicis rítmics de 2 

compassos 3x4 escrits a la pissarra. Els tres primers ritmes constaran, 

exclusivament, de negres i silencis de negra. Els tres ritmes següents, 

constaran de corxeres i silencis de corxera. Això serà comunicat als alumnes 

per evitar que utilitzin blanques per evitar els silencis de negra després d’una 

negra. Per començar, es repassarà el significat de “compàs 3x4”, i després es 

procedirà a la interpretació de cadascun dels ritmes escrits, comentant els 

errors més significatius i, en cas d’haver-hi moltes dificultats, reproduint els 

ritmes en grups reduïts, d’uns 8 alumnes.  

A continuació, presento un exemple de la seqüència de ritmes que es podrien 

dictar: 

Ritme 1:                                                      

Ritme 2: 

Ritme 3:  

   

Ritme 4: 
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Ritme 5:  

Ritme 6: 

Sessió 12: “Presentació de ritmes per a una prova” 

En aquesta sessió, d’uns 15 minuts, es presentaràn 8 ritmes que estaràn 

escrits a la pissarra i que els alumnes hauran de copiar. Els quatre primers 

ritmes estaran en compàs 3x4 i els següents quatre, estaràn escrits en 4x4. A 

cadascun dels ritmes, de 2 compassos, si li assignarà un número. Els 8 

exercicis constaràn de blanques, negres, corxeres, i els silencis corresponents 

a cadascuna de les figures anteriors. Es dirà als alumnes que s’han de 

preparar la interpretació dels ritmes copiats per a la següent classe o la 

següent sessió de ritme, en la qual es farà una prova d’interpretació individual, 

picant de mans, d’un ritme concret.  

Sessió 13: “Prova rítmica” 

En aquesta sessió, d’uns 25 minuts. Es passarà per les taules dels alumnes 

amb butlletes que contenguin diferents números escrits, de l’1 al 8. Diversos 

voluntaris aniran passant per davant cada alumne, que haurà d’agafar una 

butlleta, ensenyar-la i tornar-la al voluntari. L’alumne haurà d’interpretar el ritme 

que li hagi tocat (estaran tots escrits a la pissarra). Tindrà 3 intents per fer-ho 

correctament, i s’avaluarà, únicament, si ha estat capaç d’interpretar-lo d’una 
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manera que es pugui entendre o no, afectant això un percentatge del resultat 

de la nota que es decideixi dedicar a l’apartat de ritme.  

Sessió 14: “Introduint les semicorxeres” 

En aquesta sessió, de 10 minuts, es començaran a fer ritmes amb 

semicorxeres. En primer lloc, es fa un exercici d’imitació. El professor proposa 

una sèrie de ritmes en compàs 4x4, que inclouen semicorxeres. Aquests ritmes 

han de ser imitats pels alumnes. Quan apareguin semicorxeres, seràn 

interpretades colpejant les cuixes amb les mans obertes, ja que d’aquesta 

manera es poden fer ritmes ràpids de forma més àgil que picant de mans, ja 

que es va alternant  l’acció d’una mà amb la de l’altre. Per tant, els ritmes que 

s’hagin d’imitar en aquesta sessió, es faran picant de mans (blanques, negres i 

corxeres) i colpejant les cuixes (semicorxeres).  

En acabar el primer exercici d’imitació, se’n farà un altre de diferent. El segon 

exercici consisteix en que la classe es divideix en tres grups. El professor i 

cadascun dels tres grups s’hauran de “passar” un grup de 4 semicorxeres. 

Aquest exercici es farà amb el metrònom engegat, a diferents velocitats, 

començant a 50 pulsacions per minut. El professor començarà marcant 4 

semicorxeres; el grup 1, les 4 següents; el grup 2, les 4 següents, i així 

successivament. Els alumnes hauran d’estar molt atents a les marques del 

metrònom per ser precisos. La tendència que solen tenir els alumnes, i la 

majoria de músics no professionals (i fins i tot professionals, en moltes 

ocasions), és la d’anar més ràpid del què indica el metrònom. En cometre 

aquest habitual error, se’ls indicarà que convé forçar la tendència oposada, és 

a dir, intentar frenar aquestes ànsies de velocitat i contenir la rapidesa de les 

semicorxeres.   
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Sessió 15: “Combinacions de dues semicorxeres i una corxera en una 
mateixa pulsació” 

En aquesta sessió, d’uns 15 minuts, es presentarà la possibilitat de combinar, 

en una mateixa pulsació, dues semicorxeres i una corxera. S’escriuran a la 

pissarra les diferents combinacions possibles. Hi pot haver tres possibilitats en 

l’ordre d’aparició de les figures en el mateix grup: el grup que conté una corxera 

i dues semicorxeres; el que conté una semicorxera, una corxera i una altra 

semicorxera i el que conté dues semicorxeres i una corxera. Se’ls posarà als 

alumnes una cançó d’Ed Sheran, titulada Thinking out loud, on apareix el grup 

“dues semicorxeres-corxera”. Els alumnes, hauran d’identificar en quin segon 

apareix el motiu que conté aquest grup de figures rítmiques. També se’ls 

posarà la Primavera de Vivaldi (de l’obra Les quatre estacions) per a que 

identifiquin on apareix el grup “corxera-dues semicorxeres”. Per comprendre 

com sona el grup semicorxera-corxera-semicorxera, es farà el següent exercici 

de polirítmia, no sense explicar-los als alumnes en què consisteix la polirítmia: 

un terç de la classe marcarà corxeres picant dos dits sobre el palmell d’una mà, 

un altre terç marcarà semicorxeres colpejant les cuixes amb les mans i l’ultim 

terç marcarà el grup “semicorxera-corxera-semicorxera” picant de mans. Les 

funcions de cada terç de la classe aniran rotant, i sempre hi haurà el metrònom 

engegat. Durant l’exercici, els diferents patrons rítmics s’aniran incorporant de 

forma progressiva. En primer lloc, es marcaran les corxeres;  en segon lloc, les 

semicorxeres i, en últim lloc, el grup “semicorxera-corxera-semicorxera”. 

S’emfasitzarà la importància d’escoltar les corxeres i les semicorxeres per tal 

de ser precisos en l’execució del ritme treballat. Com que és molt possible que 

alguns alumnes s’anticipin en la última semicorxera del grup, es recordarà que 

s’han d’escoltar contínuament les semicorxeres del segon grup que s’incorpora 

a l’exercici.  
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Sessió 16: “Imitant Mayumana” 

En aquesta sessió, d’uns 15 minuts, s’aprendran dos ritmes d’una actuació de 

Mayumana que es pot trobar a Youtube,  en el següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=B2UcIaIe2xE 

D’aquesta manera, s’interioritza encara més el grup “corxera - dues 

semicorxeres” treballat a la sessió anterior.  

La sessió tindrà diferents parts. En la primera part, es veuran dos minuts del 

vídeo; en la segona, es reproduiran diverses vegades els ritmes a treballar, a 

velocitat més baixa i a la velocitat original; en la tercera, el professor ensenyarà 

el primer ritme seleccionat als alumnes, augmentant la velocitat 

progressivament; a la quarta, el professor ensenyarà el segon ritme seleccionat 

i a la cinquena, els alumnes hauran de transcriure els ritmes treballats, que 

seràn corregits després de ser escrits.  

Sessió 17: “Polirítmia 1”

En aquesta sessió, d’uns 10 minuts, s’interpretarà la següent polirítmia:

La classe es dividirà en dos grups. En lloc d’un pentagrama o una sola línia, ens 
trobem dues veus amb dues línies horitzontals cadascuna. La línia de dalt cadascuna 
de les veus serveix per picar de mans. La segona i última línia de cadascuna de les 
veus, indicarà que s’han de colpejar les cuixes amb les mans obertes. Si la nota està 
per davall la línia, es colpeja la cuixa esquerra; si la nota està trepitjant la línia, es 
colpeja la cuixa dreta i si està per sobre de la línia, es colpegen les dues. 
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En primer lloc, tot el grup de classe interpretarà els dos compassos de la primera veu; 
en segon lloc, tot el grup interpretarà els dos últims compassos de la segona veu. Per 
acabar, es dividirà la classe en dos grups i s’assignarà una veu a cadascun d’ells. 

Sessió 18: Preparant polirítmies en petit grup. 

Aquesta sessió, d’uns 40 minuts, servirà per presentar i començar a preparar o 

deixar preparada una activitat amb el següent enunciat: 

“Prepareu i interpreteu, en grups de 4 una polirítmia de 4 compassos a 2 veus, 

en compàs 3x4 o 4x4. Dues persones interpretaran una veu i les altres dues 

n’interpretaran una altra. Podeu utilitzar tots els recursos de percussió corporal i 

efectes amb la veu que vulgueu, sempre que ho hagueu pactat.” 

En cas de ser imparells en la classe, hi haurà un o tres grups de cinc persones 

i, per tant, una de les veus de la polirítmia sigui interpretada per tres persones.  

Sessió 19: Interpretant les polirítmies II.  

Aquesta sessió d’uns 20 minuts, servirà per interpretar les polirítmies que els 

grups hagin creat. Cada grup tindrà dues oportunitats.  

L’activitat, tant l’interpretació com la preparació, s’avaluarà tenint en compte el 

següent checklist, on cada apartat val un 25 % de la nota de l’activitat: 
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Nota individual activitat 
polirítmia

          SÍ         NO

Contribueix amb l’estabilitat del 
tempo.

S’entén bé tot o gairebé tot el 
que passa en els 4 compassos. 

Aporta idees al grup.

Té una actitud respectuosa.



Sessió 20: “Omple 2 compassos 3x4” 

En aquesta sessió, de 10 minuts, es realitzarà un exercici individual avaluable 

que tindrà l’enunciat següent: 

“Escriu un ritme inventat de dos compassos a damunt d’aquesta línia 

horitzontal. Indica el compàs, que serà de 3x4 i omple els dos compassos amb 

figures rítmiques que coneguis, de manera que no sobrepassin les 3 pulsacions 

de negra per compàs. No t’oblidis de fer una línia divisòria entre els dos 

compassos i una doble barra final. Han d’aparèixer, com a mínim, una negra i 

una corxera.  

_______________________________________________________________” 

Per donar l’exercici per bo no hi podrà haver errors. En donar l’exercici per bo 

es sumarà el percentatge corresponent a la nota d’aquest exercici al total de la 

nota de ritme.  

Sessió 21: “Introduint els puntets” 

En aquesta sessió, d’uns 10 minuts, es repassa per a què serveix el puntet 

escrit després de la nota. Serveix per afegir-li la meitat del valor que ja té. És a 

dir, si dura una pulsació i se li afegeix un puntet, durarà una pulsació i mitja; si 

dura dues pulsacions i se li afegeix un puntet, durarà 3 pulsacions, etc. 

S’interpretaran alguns ritmes d’exemple, que els alumnes hauran d’imitar. I es 

demanarà si hi ha voluntaris que vulguin crear ritmes amb blanques amb puntet 

o negres amb puntet, en un compàs de 4 pulsacions de negra, per a que els 

altres companys els repeteixin.  
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Sessió 22: “Les negres amb puntet i l’Hallellujah de Händel” 

Aquesta sessió, d’uns 20 minuts, serveix per entendre millor la funció dels 

puntets mitjançant l’exemple de l’Hallellujah de l’oratori Messhiah, de G. F. 

Händel. Es comentaran els tres primers compassos d’aquest moviment de 

l’oratori, ja que en aquests apareixen els elements claus per comprensió de la 

figura rítmica tractada. La imatge següent, serà projectada a la pissarra digital:  

 7

En aquest moment, es comentarà el que està passant en la música, indicant 

quins instruments estan fent cadascuna de les veus de l’obra, donant 

instruccions sobre a què prestar atenció durant la reproducció (es reproduirà 

varies vegades) del primer fragment. La melodia principal del moviment, 

introduïda pels violins en el primer compàs comença amb una negra amb 

puntet. Acompanyen la melodia les violes, els violoncels i els contrabaixos. 

Violoncels i contrabaixos fan corxeres cada cada cop que sona una negra en 

puntet en els tres primers compassos. En ser cantada pel cor, la melodia 

principal començarà amb una negra amb puntet que s’interpretarà pronunciant 

 Passatge de l’oratori Messiah, de G.F. Handel.7
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la primera síl·laba de la paraula “Hallellujah”. Tenint en compte que una negra 

amb punt dura el valor d’una negra més la meitat d’aquest valor (una negra i 

una corxera), es fa evident que la primera nota interpretada pels violins durarà 

tres corxeres, que estaràn interpretades per violoncels i contrabaixos. 

L’avantatge del fragment triat és que plasma la subdivisió de la negra amb punt 

a través de les veus més greus. Per a que els alumnes comprenguin millor el 

que està passant a la partitura, es reproduiran, a través de la percussió 

corporal, els ritmes dels tres primers compassos de les diferents veus, 

començant de la més greu (per fomentar la regularitat de les corxeres) fins a 

les dues veus més agudes, que fan el mateix ritme. Llavors, es dividirà la 

classe en tres grups que, a través de la percussió corporal, hauran de reproduir 

els ritmes de les veus d’aquests tres primers compassos comentats.  

Sessió 23: “Els contratemps de Viva la vida (Coldplay)” 

Aquesta sessió, s’uns 15 minuts, consistirà en un dictat rítmic i la seva posterior 

correcció. En aquesta ocasió, el dictat no el realitzarà el professor ni cap 

alumne, sinó que es farà a través de la reproducció de Viva la vida, de Colplay. 

Els alumnes hauran de transcriure el ritme de les marques de 

l’acompanyament, que és el següent: 

En haver corregit el dictat, s’explicarà què són els contratemps. Per entendre 

què és un contratemps, els alumnes hauran de comprendre que hi ha 

pulsacions del compàs, o subdivisions d’aquestes pulsacions que tendeixen a 

ser més accentuades que altres. El contratemps consisteix en accentuar una 

nota en una part feble del compàs o de la subdivisió. Per exemple: en un 

compàs 4x4, amb quatre pulsacions (fort, feble, mig fort, feble), hi haurà un 

contratemps en fer silenci en el primer temps i una nota en la caiguda de la 
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segona pulsació. Pel que fa a l’exemple del dictat, com que la primera meitat 

de la pulsació, per norma general, s’accentua més que la segona, en la cançó 

de Coldplay trobem que es produeix un contratemps en les dues primeres 

pulsacions del compàs transcrit.  

Sessió 24: “Entenent la clave cubana” 

Aquesta sessió, d’uns 20 minuts, servirà per comprendre una mica millor la clave 
cubana de son 3-2 . La classe començarà amb la reproducció d’un fragment d’una 8

interpretació de Chan chan, a càrrec de l’orquestra Buena Vista Social Club. Com que 
no sempre que s’interpreta aquest tema apareix la clave, es reproduirà un vídeo 
concret de Youtube, que es pot trobar a l’enllaç següent: 

https://www.youtube.com/watch?v=nhTWCsnGJRQ. 

En haver vist un fragment del vídeo i haver identificat la clave, tota la classe picarà de 
mans el mateix ritme de la clave “3-2” que apareix en el vídeo. En aconseguir anar 
junts, es procedirà a fer un exercici per entendre aquest patró rítmic amb més 
profunditat. L’exercici consistirà en marcar els cops de la clave colpejant suaument la 
taula amb un llapis. Amb la mà que quedi lliure, s’haurà de picar la taula marcant totes 
les corxeres del compàs que l’interpret de clave no sol marcar. Per tant, sonarà el que 
es reflecteix en el següent ritme, en el qual les notes accentuades són les que es 
picaràn amb el llapis:

És recomanable que primer es treballi un compàs i després l’altre, ajuntant-los quan 
els dos estiguin sonant de manera acceptable. És important començar a un tempo 
moderat, al voltant de les 80 pulsacions per minut, ja que així serà més fàcil la 

 Hi ha dos tipus principals de clave de son, la clave “3-2” i la clave “2-3”. La primera, té tres marques o cops 8

en el primer compàs i dues en el segon. En canvi, la clave “2-3” té dues marques en el primer compàs i tres 
en el segon. 
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coordinació entre les dues mans dels alumnes. En sonar bé, els accents marcats 
sonaran com la mateixa clave 3-2, que té el ritme següent:

També es pot demanar als alumnes que contin les subdivisions de corxera a partir de 
cada nota accentuada, de la següent manera: “un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, 
tres, qua, un, dos, un, dos, tres, qua” (enlloc de “quatre” es dirà “qua” perquè contar 
amb una síl·laba sigui més senzill). D’aquesta manera, cada vegada que es diu “un”, 
aquesta síl·laba representa un cop de clave. Això pot servir per entendre quantes 
subdivisions de corxera hi ha entre una nota i l’altra, fet que pot contribuir a la millora 
de la precisió en els cops. 

S’explicarà que la clave “2-3” és el mateix ritme invertint l’ordre dels compassos. Es 
tocarà també la clave “2-3” unes quantes vegades amb tot el grup alhora. 

Sessió 25: “Síncopes i lligadures amb Mo’ Better Blues” 

Aquesta sessió té una durada especialment llarga, uns 50 minuts, ocupant tota 

la classe. L’objectiu de la classe és presentar les lligadures i fer que els 

alumnes es familiaritzin amb el fet de tocar obres amb síncopes. L’explicació de 

les síncopes no es donarà en aquesta sessió, que ja és molt complerta, si no 

que es deixarà per a una sessió posterior. La sessió es dividirà en dues parts. 

La primera part constarà de la realització i correcció de tres dictats rítmics d’una 

complexitat progressiva, que permetrà comprendre el principal ritme de 

l’acompanyament de l’obra treballada. En acabar el dictat, es reproduirà el 

tema i els alumnes i el professor picaràn de mans el patró bàsic de 

l’acompanyament. La segona part de la sessió consistirà en treballar un 

arranjament propi del tema titulat Mo’ Better Blues, de Bill Lee. L’arranjament, 

que es pot trobar a les pàgines annexes d’aquest treball, està pensat per 

instruments Orff, que seran repartits a la classe de manera que hi hagi un 
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equilibri en cada veu, entre alumnes que fan música fora de l’escola i alumnes 

que no en fan i que, com a conseqüència, tenen un nivell més baix.  

El dictat, constarà dels següents ritmes: 

Ritme 1: 

En haver dictat el primer ritme, es demanarà als alumnes que el copiïn dues 

vegades més i que en els següents dictats, només afegeixin lligadures entre les 

notes que ho requereixin per plasmar el ritme dictat pel professor. D’aquesta 

manera, és senzill entendre que les lligadures permeten sumar el valor de les 

dues notes lligades, sense que la segona sigui articulada.  

Ritme 2: 

Ritme 3: 

En haver acabat el dictat, es reproduirà el tema Mo’ Better Blues i hauran 

d’identificar el ritme número 3 quan el sentin a l’acompanyament de la melodia 

principal. Hauran d’esbrinar quins instruments l’estan fent i quina diferència hi 

ha entre el ritme dictat i el que sona realment. La diferència, està en la primera 

negra del primer compàs, que en realitat és un afegit per a que l’arranjament 

portat a classe sigui més fàcil d’interpretar.  
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Sessió 26: “Què és una síncope?” 

En aquesta sessió, d’uns 15 minuts, s’explicarà què és una síncope. Els 

alumnes ja n’hauran tocat (interpretant l’arranjament de Mo’ Better Blues) i 

tindran alguna idea del que és un contratemps. Com que el coneixement 

necessari per entendre els contratemps és el mateix que el que es requereix 

per entendre les síncopes, no serà necessària una gran inversió de temps per 

explicar el nou concepte.  

Una síncope es produeix quan la nota que comença en un temps o subdivisió 

feble, es perllonga fins a un temps fort o una subdivisió forta.  

Es recordarà a classe l’exemple del ritme de l’acompanyament de Mo’ Better 

Blues i es podran reproduir altres obres que tenen síncopes en algun fragment, 

per exemple: 

- On the sunny side of the street (Jimmy McHugh) - Versió de Sonny Rollins, 

Sonny Stitt i Dizzy Gillespie.  

- Billy Jean (Michael Jackson). 

- Don’t get around much anymore (Duke Ellington). 

En cadascuna de les obres que es reprodueixi s’explicarà exactament on són 

les síncopes.  

Sessió 27: “Read and play the rhythms” 

Aquesta sessió, d’uns 10 minuts anirà destinada a fer, tots junts, un Read and 

play the rhythms”. Això consisteix en interpretar els ritmes que apareixen escrits 

en les imatges d’un vídeo, que té acompanyament de bateria. En primer lloc, es 

treballaran un per un els ritmes que apareixen, posant el vídeo en pausa, per 

llegir-los i executar-los. Després, en aconseguir interpretar bé els ritmes un per 

un, s’aniran ajuntant fragments del vídeo de manera que es puguin executar 

diversos ritmes de forma seguida. El ritme de la sessió el marcaran les 
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capacitats dels alumnes. L’objectiu és interpretar tots els ritmes sense parar el 

vídeo. Afortunadament, Youtube permet reproduir els vídeos a una velocitat 

més lenta que la original. Com que la velocitat original del vídeo és ràpida, i 

requereix una capacitat de reacció considerable degut al poc temps de què es 

disposa per llegir els ritmes quan apareixen, es baixarà fins a deixar-la al 75% o 

al 50%. Les figures que apareixen en el vídeo són corxeres, semicorxeres, 

negres i silencis de negra. Les semicorxeres i les corxeres, s’interpretaran 

picant les pròpies cuixes amb la mà oberta i alternant les mans, mentre que les 

negres s’interpretaran picant de mans.  

L’enllaç del vídeo de Youtube utilitzat serà el següent: 

https://www.youtube.com/watch?v=_AIukD1uA0Y 

Sessió 28: “Ed Sheeran i els compassos compostos”  

Aquesta sessió, s’uns 15 minuts, servirà per presentar els compassos 

compostos, a través d’una cançó d’Ed Sheeran titulada “Perfect”. Es reproduirà 

aquesta cançó i es faran una sèrie de preguntes per a que els alumnes 

descobreixin què són els compassos compostos.  

Les preguntes poden ser les següents: 

- De quantes pulsacions creieu que són els compassos d’aquesta cançó?  

- En quantes parts es podria dividir cada pulsació? 

- Quins instruments marquen la subdivisió de les pulsacions? 

En haver arribat tots a la conclusió que el compàs té quatre pulsacions 

(compàs quaternari), cadascuna de les quals es pot subdividir en tres, 

s’explicarà què són els compassos compostos (compassos en els quals la 

pulsació es divideix en tres parts o subdivisions). En aquest cas el compàs és 
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de 12x8 (quatre pulsacions, compàs quaternari), però també hi ha el de 6x8 (2 

pulsacions, compàs binari) i el 9x8 (3 pulsacions, compàs quaternari). 

Es reproduirà també un altre tema, Tell it like it is (George Davis i Lee 

Diamond), en una versió de Nina Simone. S’exposarà el cas d’una 

qüestionable transcripció del tema en compàs 4x4 i es plantejaran les següents 

preguntes: 

- Creieu que el compàs d’aquesta obra ha de ser 4x4?  

- “Quina figura rítmica es podria utilitzar per marcar una subdivisió ternària en el 

tema Tell it like it is si aquest s’escriu en compàs 4x4?” 

L’última pregunta serà contestada en una altra sessió, en la qual s’explicaran 

els tresets.  

Sessió 29: “Els tresets”. 

Aquesta sessió, d’uns 10 minuts, començarà resolent la pregunta no 

contestada en la sessió anterior. Per marcar una subdivisió ternària en un 

compàs simple, necessitarem els tresets. Els tresets permeten incloure tres 

figures del mateix valor on abans n’hi cabien dues. És a dir, en una pulsació hi 

caben dues corxeres, per exemple, i en dibuixar aquest “3” a sobre del grup de 

notes, reduïm la durada de cadascuna de les tres corxeres, que passa d’ocupar 

la meitat de la pulsació, a ocupar-ne un terç. Es poden fer tresets de diferents 

valors: de blanques, de negres, de semicorxeres, etc.  

S’escriuran els exemples 1 i 2 que apareixen a continuació a la pissarra i es 

preguntarà als alumnes per quin motiu creuen que, amb la pulsació al mateix 

tempo, els dos ritmes han de sonar de la mateixa manera.  
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Ritme 1:  

Ritme 2:  

El motiu és que en el segon compàs dels dos ritmes, la pulsació es divideix en 

tres, i el resultat sonor és exactament el mateix.  

Sessió 30: “Els tresets del Bolero de Ravel” 

El conegut Bolero de Ravel manté constant un motiu amb una abundant 

presència de tresets.  

En aquesta sessió, d’uns 20 minuts, els alumnes es posaran per parelles per 

intentar esbrinar quin és el ritme de dos compassos interpretat amb la caixa i 

repetit durant tota l’obra. Es dirà als alumnes que el compàs és de 3x4 i que la 

figura més llarga que apareix en tot el motiu és la corxera. En començar la 

reproducció de l’obra, marcarem picant de mans suaument les pulsacions de 

negre i les corxeres. A la pissarra, s’escriuran diferents grups de figures, entre 

els quals els alumnes hauran d’escollir els que formin part dels dos compassos 

del patró rítmic repetit. Els grups de figures seran els que apareixen en 

cadascuna de les pulsacions dels següents compassos: 
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Abans de començar l’exercici per parelles, tot el grup de classe repetirà unes 

quantes vegades cadascun dels grups de figures que hi ha en cada pulsació. 

D’aquesta manera, ens assegurem que tothom entén quins són els grups de 

figures que apareixeran en el motiu interpretat per la caixa, que és el següent: 

Sessió 31: “Diferencias entre 3/4 y 6/8”. 

En aquesta sessió, d’uns 10 minuts, es reproduirà i comentarà un vídeo de 

Santiago Hernández, titulat “Diferencias entre 3/4 y 6/8” i que es pot trobar a 

Youtube a través del següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=Le-Aqxb2-hk 

Com que el protagonista fa l’explicació acompanyat d’un instrument que es diu 

bombo legüero, del qual molt pocs alumnes hauran sentit parlar. S’aprofitarà la 

sessió per tenir un primer contacte amb el gènere de les chacareras, en el qual 

s’utilitza aquest instrument. 

Es reproduirà també una versió de la La Flor azul, de Mercedes Sosa, una 

chacarera que està en compàs 6x8 i de la qual es marcaran de manera grupal 

les pulsacions i la subdivisió.  

Sessió 32: Preparant polirítmies en petit grup II. 

Aquesta sessió, d’uns 40 minuts, servirà per presentar i començar a preparar 

una activitat amb el següent enunciat: 
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“Prepareu i interpreteu, en grups de 4 una polirítmia de 4 compassos a 2 veus, 

en compàs 6x8. Dues persones interpretaran una veu i les altres dues 

n’interpretaran una altra. Podeu utilitzar tots els recursos de percussió corporal i 

efectes amb la veu que vulgueu, sempre que ho hagueu pactat. Ha d’aparèixer 

algun treset de semicorxeres.” 

Sessió 33: Interpretant les polirítmies II.  

Aquesta sessió d’uns 20 minuts, servirà per interpretar les polirítmies que els 

grups hagin creat. Cada grup tindrà dues oportunitats.  

L’activitat, tant l’interpretació com la preparació, s’avaluarà tenint en compte el 

checklist que podem trobar en la sessió Interpretant les polirítmies.  
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7. Conclusions.  

El desenvolupament d’aquest treball m’ha ajudat a plantejar maneres diferents 

d’intentar despertar l’interès dels alumnes pel ritme i per la música en general. 

He inclòs 33 sessions de ritme, que podrien ser ampliades. No he inclòs 

exercicis amb compassos amb numeradors imparells, com el 7x8 o el 5x4, ja 

que arribar a fer exercicis de polirítmia amb compassos compostos ja 

constitueix un repte prou important.  

En la recerca d’exercicis, he trobat eines que poden donar bons resultats a 

classe. He intentat fer una recopilació d’activitats prou variada, amb exemples 

diversos que inclouen música de diferents gèneres amb la intenció de motivar 

els alumnes i convidar-los a mantenir una actitud oberta i respectuosa envers 

expressions artístiques que els resulten llunyanes. De totes maneres, crec que 

és molt recomanable tenir en compte els gustos musicals dels alumnes a l’hora 

d’elaborar activitats i permetre certa elasticitat pel que fa a les sessions, en 

funció de l’evolució dels alumnes, els seus gustos i la seva resposta als 

exercicis.  

Crec que és important no intentar convèncer els alumnes de l’importància d’un 

gènere musical concret per damunt dels altres i mai no criticar els seus gustos 

musicals, tot i l’aparent senzillesa de gran part de la música comercial. De fet, 

considero interessant que puguin apreciar amb més detall la música que 

acostumen a escoltar i, d’aquesta manera, captar més informació quan 

escolten música de qualsevol altre estil.  
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