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Grup de Percussions de Camerata XXI

Frederic Sesé, narrador

Xavier Blanc, direcció

Diuen que quan l’home va ser home i la dona va ser 
dona, el primer que fèiem per comunicar-nos era emetre 
sons amb la nostra veu: cridar, parlar, xiuxiuejar, inventar 
paraules, cantar... Però de seguida vam voler acompanyar-
nos amb altres sons, i els primers que vam trobar van ser 
els que sorgien de picar amb les mans, de donar-nos cops 
al pit o a les galtes, de picar sobre un tronc... La percussió 
és la família instrumental més antiga de totes. Des de fa 
milers d’anys hem necessitat el ritme i l’hem trobat ben a 
prop: en el nostre propi cos o als troncs, les petxines o les 
carbasses que teníem al voltant.

La Fundació Camerata XXI presenta un catàleg 

de produccions que permet fer arribar la música 

a tothom. I ho fa amb un valor afegit: proposa 

que s’escolti la música en estat pur, sense elements 

visuals que destorbin el sentit de l’oïda, però amb 

l’acompanyament d’uns comentaris que ajuden 

a comprendre millor allò que sona i, per tant, a 

gaudir-ne més. És una altra manera de difondre 

obres de la literatura musical amb un format 

senzill i divertit, a l’abast de tothom, comptant, 

això sí, amb solistes i programes de qualitat.

Xavier Blanc
President

Percu... què?
Els instruments de percussió. 
Els inicis de la música. El ritme.

PRESENTACIÓ



Solistes de corda de Camerata XXI

Marta Cardona, violí solista

Frederic Sesé, narrador

Xavier Blanc, direcció

Us heu adonat que Vivaldi s’escriu amb V? Tot el que 
envolta Vivaldi s’escriu amb V! I si no us ho creieu, fixeu-vos 
bé: ell tocava el Violí, la majoria de les seves obres són per a 
orquestra de corda, és a dir, per a Violins, Violes, Violoncels 
i contrabaixos (en aquella època, a Itàlia, al contrabaix 
li deien Violone). A més a més, va néixer a Venècia i va 
morir a Viena. Què més voleu? Avui coneixerem com vivia 
aquest geni i com era la seva música. Veniu a Veure en 
Vivaldi?

Solistes de corda de Camerata XXI

Andreu Roca, flauta de bec

Frederic Sesé, narrador

Xavier Blanc, direcció

La flauta de bec és un dels instruments més antics que 
coneixem. També és un dels més propers: la canalla el 
toca a l’escola i tradicionalment ha estat un instrument 
típic de la música popular. Avui, però, el coneixerem en la 
seva dimensió més desenvolupada com a protagonista 
de la música que es va compondre per a ella en l’època 
del Barroc. Aquí, la flauta no sona per casualitat.

La flauta de bec
El primer instrument melòdic.

La melodia i l’harmonia.

Vivaldi, peti qui peti
Els instruments de corda. 

La música descriptiva.



Solistes de vent-metall de Camerata XXI

Frederic Sesé, narrador

Xavier Blanc, direcció

El primer instrument de vent metall de la història no era 
de metall. I és que avui dia en diem “de metall” perquè 
la majoria d’ells estan construïts en metall (trompeta, 
trombó, trompa, tuba, fiscorn...), però antigament era molt 
i molt difícil treballar el metall i donar-li forma arrodonida. 
Així que aquests instruments no es feien de metall. I com 
es feien, doncs? Molt senzill: un instrument de vent metall 
de fa 3.000 anys era una banya de bou, o de cabra. Sí, sí: 
una banya. Si li treus la banya a un bou mort només has 
de tallar-li la punta i bufar: sonarà a corn de cacera. Amb el 
pas dels anys els humans van aprendre a treballar el coure 
i els metalls i a donar-los la forma que volien, però això 
va trigar molts anys. És per això que instruments com la 
trompeta o la trompa actuals estan entre els instruments 
més moderns que tenim, i són els que han evolucionat 
més en els últims cent anys.

Solistes de vent de Camerata XXI

Frederic Sesé, narrador

Xavier Blanc, direcció

Si el primer instrument que vam tenir els humans va ser 
la nostra pròpia veu i el segon van ser els instruments 
de percussió, no hi ha dubte que el tercer va ser un 
instrument de vent, segurament una canya de bambú. 
El vent sempre ha fet xiular les canyes i nosaltres l’hem 
volgut imitar. T’apropes al riu, talles una canya i hi bufes 
dins. Potser a la primera no sona, però quan ho proves uns 
quants cops segur que trobes la manera de fer-la sonar.

Bufa la fusta
Els instruments de vent fusta. 

La música popular i la música de concert.

Del carrer a l’òpera
Els instruments de vent metall. 

Les funcions socials de la música.



Solistes de corda de Camerata XXI

Frederic Sesé, narrador

Xavier Blanc, direcció

Ningú no sap quines característiques ha de reunir una 
obra musical per convertir-se en un gran clàssic. Ningú 
no sap si l’obra ha de ser curta o llarga, lenta o ràpida, 
seriosa o divertida... Ningú no sap per què moltes obres 
formen part del repertori musical de tots els temps. 
L’únic punt en comú que tenen aquestes obres és la seva 
popularitat, perquè la resta és pura coincidència. Aquest 
èxit no solament depèn de la qualitat de l’obra, sinó de la 
predisposició del públic, de les modes, de la difusió, dels 
enregistraments discogràfics, dels anuncis de la televisió, 
de la seva presència en pel·lícules, del bon gust dels que 
la interpreten..., i de tantes i tantes coses més que no 
deixa de sorprendre que, encara que passin els anys, hi 
hagi obres que encara hi són presents. 

Orquestra Simfònica Camerata XXI

Tobias Gossmann, direcció

Frederic Sesé, narrador

El conte musical més famós de tots els temps explica 
les peripècies de l’intrèpid Pere, que, amb l’ajut d’un gat 
i d’un ocellet, intenten atrapar un malvat llop que s’ha 
cruspit un ànec, mentre l’avi i uns caçadors s’ho miren 
sense donar crèdit al que veuen. 

Pere i el llop
L’orquestra simfònica. 

El conte musical per excel·lència.

400 anys en 1 hora
Els períodes històrics en la música: 

el Barroc, el Classicisme i el Romanticisme.



Solistes de corda de Camerata XXI

Frederic Sesé, narrador

Xavier Blanc, direcció

El 28 de desembre de 1895 es va presentar al Saló Indi del 
Gran Cafè de París un invent que revolucionaria el món 
de l’art i de l’entreteniment: el cinema. La fotografia en 
moviment —que era com l’anomenaven a l’inici— va 
causar un gran impacte, però l’únic so que l’acompanyava 
era el soroll mecànic de la màquina de projecció. Aviat, 
els que explotaven sales de projecció de cinema es van 
adonar que si s’interpretava música en viu i en directe 
mentre es projectava una pel·lícula no només la pel·lícula 
s’entenia millor, guanyava en interès i arribava millor al 
públic, sinó que, a més a més, es tapava el soroll de la 
màquina!

Llums, música, acció!
La música al cinema, la música d’escena i la 

música programàtica.
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PRIMÀRIA 

Percu...què?

Els instruments de percussió. Els inicis de la música.

La flauta de bec

La melodia i l’harmonia. L’alçada i el timbre

Vivaldi, peti qui peti

Els instruments de corda. La música descriptiva.

Bufa la fusta

Els instruments de vent fusta. Els músics de la cort i la revolució.

Del carrer a l’òpera

Els instruments de vent metall. Les funcions de la música.

Pere i el llop

L’orquestra simfònica. El conte musical per excel·lència.

SECUNDÀRIA

400 anys en 1 hora

Els períodes històrics en la música: el Barroc, 

el Classicisme i el Romanticisme.

Llums, música... acció!

La música al cinema, la música programàtica.
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