Ventolera
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Dossier
didàctic

Presentació
Ventolera és un concert didàctic que té per objectiu principal tractar el
tema dels instruments del grup de vent.
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Durant els cinquanta minuts que dura el concert, el públic veurà i escoltarà
més de 15 instruments del grup de vent ( tuba, saxos, clarinets, trompetes,
acordió, flautes…)
La formació que hem triat és la de trio. Els tres músics oferiran diferents
moments musicals en format de trio de flautes, trio d´instruments de
llengüeta, trio clàssic amb clartinet, bombardí i saxo alt….
La dinàmica del concert amb barreja de petits jocs, un conte i alguna altra
sorpresa fa que sigui adient per nens i nenes de 2 a 8 anys.

Fitxa artística
Músics:
Enric Sans: clarinet, clarinet baix, requint, flauta travessera, tub de fregona i melòdica.
Francesc Vidal: Saxo alt, saxo tenor, harmònica, flauta dolça, tub de plàstic i acordió.
Toni Cuesta: tuba, trombó, bombardí, trompeta, trompeta de butxaca, trompeta
natural, flauta dolça, ocarina i harmònica.
Música original de: Francesc Vidal, Enric Sans, Toni Cuesta, JS Bach i Charlie Parker.
Guió original i producció: La Botzina.
Escenografia: Castells de Cardedeu i Maria Vidal.
Vestuari: la Botzina.
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Objectius didàctics
Conèixer les característiques bàsiques de la família dels instruments de vent
Descobrir diferents maneres de produïr so amb l´ajuda de l´aire
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Escoltar diferents timbres d´instruments
Potenciar la participació del públic sempre que el guió ho permeti
Fer passar una estona agradable escoltant música de diferents estils i veient
diferents instruments
Treballar l´actitud d’escolta en un espectacle o concert en directe

Suggeriments per a l´aprofitament didàctic
Durant el concert cantarem “El gegant del pi” i “Sol, solet” estaria bé haver-les cantat a classe.
Després del concert sempre és interessant fer un treball al respecte del que han vist. Si els hi
ha agradat, quin instrument recorden, quin moment els hi ha sorprés més…
Es pot fer un treball d´audició posterior on escoltin diferents instruments de vent i els puguin
identificar.
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Breus apunts sobre la història dels instruments de vent.

Entre les restes de la majoria de civilitzacions antigues s’han trobat diferents instruments de
vent. Alguns pràcticament sense elaboració alguna per part de l ’home, com la conxa marina i
d á ltres fets amb materials fàcils d obtenir per els homes primitius com les flautes fabricades
amb ossos o amb trossos de canya, etc. Tots aquest instruments es van desenvolupar en la
majoria de cultures del nostre planeta. Així doncs, trobem instruments de vent molts similars
que cada cultura ha adaptat i anomenat de forma diferent.
A la cultura antiga xinesa trobem flautes anomenades de Pau (si-siao), flautes de bambú amb
forats (siau o uo ), les flautes travesseres (ti o chou) i diferents tipus de trompetes.
A l ́antiga cultura jueva també es parla de flautes, com la ugabo tedil, o la banya de xai (schofar).
En la cultura de la Grècia i Roma clàssica també es parla de diferents instruments, sovint
relacionats amb els seus Deus, la Tibia o Oboè era un instrument que intervenia en la ofrena
als Deus. La Fidula (flauta de dos tubs) el Cerni (trompa), Tuba (trompeta amb sons greus) el
Litus (trompeta de tub llarg i pabelló reduït).
Aquests instruments perduraren en cada cultura (i alguns encara ho fan) fins el final de la
Edat Mitjana. Llavors, a Europa es comença a construir instruments de vent més perfectes,
amb més possibilitats tant de so com de maneig.
Un altre invent que feia furor en la època eren els Òrgans de les esglèsies que normalment
acompanyaven les cerimònies religioses.
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Amb el naixement de la música polifònica també a finals de la Edat Mitjana (s.XIII,
XIV ) es va veure la necessitat de crear instruments en diferents tessitures, és a dir,
grans i petits per tal de poder fer les diferents veus. Així surten diferents versions
d’instruments amb tamanys diversos.
En els principis del Barroc, ja trobem alguns instruments de vent força definits, la
flauta travessera, el clarinet, l ́ oboè i el fagot pel que fa a les fustes i les
trompes ,trombons i trompetes pel que fa al metall, encara que molt rudimentaris.
La majoria d ’aquests instruments ja eren utilitzats en les composicions de J.S.
Bach.
Ja a finals del segle XVIII i gràcies bàsicament a l ́èxit de les obres simfòniques de
Haydn i Mozart, queda definida la orquestra “ clàssica ” amb: dues flautes, dos
clarinets, dos oboès, dos fagots, dues trompetes, dos o quatre trompes i, en
algunes ocasions, dos trombons de vares.
Com és evident ,a partir d ’aquesta “plantilla ” d ’orquestra que es popularitzà a tota
Europa, els instruments van ser cada cop més perfeccionats i gràcies a una colla d ́
inventors, els instruments van evolucionar fins arribar als sistemes de vàlvules ,
pistons o claus. Stölzel, Blühmel, Sattler, Keil, Riedl, Wieprecht o Sax són alguns
dels noms dels creadors d ’aquests instruments.
Cal dir que alguns instruments son veritables invents originals, com el cas d ’Adolf
Sax, que es va inventar el saxòfon, les tubes i molts instruments més.
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Informació de la instrumentació utilitzada

Instruments de vent fusta

Saxòfon alt
És de la família dels saxòfons, inventat per
Adolf Sax a meitats del segle XIX. El so es
produeix al passar l ́aire a través d ’una
llengüeta simple (canya) i les diferents
afinacions s ’aconsegueixen al tapar i
destapar el forats que té l ’instrument
( sistema de claus )

Saxòfon tenor
L’ única diferència amb
l´anterior són les seves
dimensions. És més gran i
té una tessitura més greu
( de tenor). Està afinat en
Si bemoll.

Clarinet
El clarinet és un tub cilíndric de
fusta amb orificis que es tapen, amb
els dits o amb claus, normalment
construït amb fusta de banús i amb
una llengüeta simple en la
embocadura que produeix el so en
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bufar. Consta
d’una
embocadura,
cos, claus, pavelló. Es va inventar
cap a l’any 1700 encara que trobem
molts antecedents en les cultures
mediterrànies . També porta el
sistema BOHEM de claus.

Clarinet baix
L’ única diferència que te amb el
clarinet són les dimensions i la
forma. Sona una octava més greu i
està afinat en Si bemoll.

Requint
L’ única diferència que te amb el clarinet
són les dimensions. Sona més agut i
està afinat en Mi bemoll.

Flauta travessera
La flauta travessera és un dels instruments
més aguts de la família de vent-fusta. Per
poder produir el so es bufa de costat pel
forat corresponent, exactament igual com si
volguéssim fer sonar una ampolla.
L’embocadura de la flauta travessera
consisteix en un forat que actua de bisell
tallant el filetEscriu
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aquest filet d’aire en topar amb aquest bisell
fa que tota la columna d’aire que hi ha dins
de l’instrument vibri i d’aquesta manera es
produeixi el so. Porta un sistema de jocs de
claus, anelles i varetes, anomenat BOHEM,
que permeten tapar diversos forats amb un
sol dit.

Flauta de bec
La flauta dolça: també s’anomena flauta de
bec. És uns dels instruments més antics que
es coneixen (la seva història es remunta a
més de 3000 anys). És un tub amb orificis,
que es tapen amb els dits, i amb una
embocadura amb bec, per on es bufa. En
aquest cas us presentem la flauta més
comuna, la soprano, però n’hi ha de més
mides, de petites i més grans.

Instruments de vent metall

Trompeta

Trompeta de butxaca.

La trompeta de pistons és una moderna
versió d ’un instrument molt antic, del qual ja
es parla en el principi de la història de la
humanitat, en les cultures jueves, egípcies,
romanes trobem ¡ referències d ’aquest
instrument, això sí ,molt lligat al fet militar i
als exèrcits, que utilitzaven aquests
instruments per intimidar a l ’enemic així com
encoratjar al propi exèrcit.
El so és produit per la vibració dels llavis del
músic dins d ’una embocadura (broquet ) i s
’amplifica a través d ’una tuberia. Ja amb
diferents pressions, l ́instrument pot fer
diferents notes ,utilitzant els harmònics o
concomitants.

La mateixa tessitura i recorregut dels tubs
que la trompeta, però més comprimit, de
dimensions més petites.

Va ser a principis del segle XIX a Alemanya
que dos inventors Blühmel i Stölzel (o Blümel
i Stölzl) van desenvolupar un sistema de
vàlvules i pistons, aconseguiren que aquest
instrument pogués interpretar tota l’escala
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Trompeta natural
És l ’antecessor de la trompeta que
coneixem, normalment no presenta la forma
cargolada si no que el tub és tot recte. No té
el mecanisme dels pistons, les seves
funcions són reduïdes,
no pot fer l ́escala cromàtica. Eren le
trompetes típiques en l ’Edat Mitjana.

Tuba
És l ́instrument més gran de la família de vent
metall. Consta de 5 m. de tub cònic que
finalitza formant un gran pavelló. La seva
tessitura és de baix. Afinat en Si bemoll.

Bombardí
Com el fliscorn i el fiscorn és de la família
dels saxhorns. En aquest cas és un saxhorn
baix. Té una tessitura semblant al trombó
baix. També consta d ́un mecanisme de
pistons.

Trombó de vares (colissa)
Instrument de dimensions més grans que la
trompeta amb registre tenor (no soprano). La
vara o colissa s ́encarrega de rectificar el
recorregut de l ́aire dins del tub per produir
les afinacions. El broquet també és més gran.
Les 2/3 parts del tub són de forma cilíndrica
com la trompeta i això fa que tingui un so
més directe i contundent.
Instruments de llengüeta
Harmònica
Aquest popular instrument té els seu orígens
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a xina, aEscriu
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llengüeta des de 3.000 anys abans de la
nostra era. Cap a 1770 un missioner francés
el frare Amiot importa uns instruments de
llengüeta de Xina.

Acordió
L’acordió va ser patentat el 6 de maig de 1829
per Cyrill Demian, realment sorgia com el
resultat d’una recerca d ´un instrument amb
potencia sonora i amb facilitat de fraseig. El
sistema de llengüetes que utilitza l´acordió ja
es coneixia en el món asiàtic des de fa 5.000
anys el sistema és el mateix que el de l
´harmònica però l’invent incorpora parts
noves. L’aire el produeix una manxa, arriba a
les llengüetes i aquestes sonen al prémer un
sistema de tecles idèntic al de un piano. Amb
l’altre mà, a més de manxar, l’instrument
incorpora un sistema de botons amb acords
preconfigurats, tot aixó el converteix en un
instrument que fàcilment pot fer-se una
melodia i un acompanyament.

Melòdica
La melòdica és un instrument de vent de
llengüetes lliures, similar a l'acordió o
l'harmònica. Aquest instrument presenta un
teclat a la part superior que produeix bufant
per una embocadura o un bec situat en un
extrem de l'instrument.

Altres instruments

Tub de plàstic amb embut i embocadura de
saxo i pal de fregona amb embut i
embocadura de clarinet baix
Instruments inventats per l´Enric Sans
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Discs recomanats:
Bach J. S. - Brandenburg Concert /fugues per a orgue
Mozart, W.A. Concerts de : Flauta, clarinet, Fagot i trompa. simfonia concertant per a flauta,
oboè, fagot i trompa .octet per instruments de vent
Hector Berlioz. Sinfonía fantàstica
Richard Wagner. “Tannhäuser”: Overture
Claude Debussy. Rhapsodie pour saxophone alto et orchestre
Maurice Ravel . Bolero.
George Gershwin. Rapsody in blue.
Sydney Bechet. The New Orleans Feetwarmers
Louis Armstrong. Louis Armstrong and his Hot Five
Miles Davis. “The birth of the cool”
John Williams. “Star wars suite”
Henry Mancini “the Pink Phanter theme”
Jean “Toots” Thielemans Astor Piazzola. “Ocho tangos”

