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UNITAT 1: AL COMPÀS DE LA MÚSICA 

 

Introducció: 

Quan vivim la música, tant si és escoltant-la, ballant-la o interpretant-la, el nostre cos sempre en segueix 

els accents. Aquesta resposta corporal inconscient que es produeix és el resultat de moure’s al compàs 

de la música. 

Els accents musicals sempre estan en funció de l’objectiu que es persegueix. Per exemple, l’accent binari 

sempre es dóna en una marxa, el ternari en un vals i el quaternari en peces de jazz. 

En el compàs queda reflectit l’esperit íntim del que es vol expressar. 

 

@ 1.1 Escolta un fragment de la cançó Piano man de Billy Joel i fixa’t en la sensació de gronxament que 

provoca el seu compàs. 

 

Activitats d’avaluació inicial: 

1. Què és un compàs? 

2. Què és un compàs binari? I un compàs ternari? I un de quaternari? 
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Objectius assolir 

 Identificar els accents binaris, ternaris i quaternaris. 

 Experimentar sensorialment la divisió binària i ternària de la pulsació. 

 Conèixer les figures rítmiques i les seves equivalències amb diferents indicadors de pulsació. 

 Saber llegir cèl·lules rítmiques amb compassos binaris, ternaris i quaternaris simples.  

 Entendre el concepte i la interpretació rítmica del compàs compost.  

 Saber llegir i interpretar temes musicals històrics de música actual en compàs compost. 

 Identificar auditivament peces que tinguin compàs compost. 

 Conèixer els símbols d’expressió musicals referents al tempo, caràcter, intensitat (dinàmica) i 

articulació interpretativa. 

 

Repassem les durades de les figures 

Les figures rítmiques representen les durades. Mai no tenen durades fixes, però sí que mantenen 

durades equivalents les unes amb les altres. 

 

L’indicador de pulsació és el responsable de determinar en cada cas quant dura cada figura. 

 

L’indicador de pulsació 

L’indicador de pulsació defineix: 

- Quina figura representa un temps, és a dir, la unitat de pulsació. 

 

- Quant dura un temps en segons, és a dir el tempo. 

El metrònom ens indica les pulsacions per minut (tempo). Si un minut té 60 segons i l’indicador 

determina 60, vol dir que cada unitat de pulsació dura 1 segon. 
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“Per tant, l’indicador de pulsació, tal com diu el seu nom, indica la unitat de pulsació i el tempo de la 

música.” 

 

Els compassos 

Tota la música té accents rítmics regulars. Aquests accents poden ser: 

- Binaris (l’accent és cada 2 temps) 

- Ternaris (l’accent és cada 3 temps) 

- Quaternaris (l’accent és cada 4 temps) 

El compàs és el concepte rítmic encarregat d’agrupar els temps d’una manera regular. Gràficament es 

mostra a través dels signes següents: 

- L’indicador de compàs (es posa al començament de la peça, després de la clau); 

- Les línies divisòries (reparteixen els accents d’una manera regular, cada 2, 3 o 4 temps). 

L’indicador de compàs està format per un numerador i un denominador: 

- El numerador indica el nombre de temps que té cada compàs. 

- El denominador indica la unitat e pulsació que dura un temps. 

 

Activitats: 

@ 1. Escolta els següents temes, que pertanyen a bandes sonores de pel·lícules molt conegudes, i 

esbrina si els compositors han utilitzat compassos binaris, ternaris o quaternaris. 

1.5 a) Raindrops keep falling on my head de Burt Bacharach, de la pel·lícula Dos homes i un destí. 

1.6 b) Harry Lime theme d’Anton Karas, de la pel·lícula El tercer home. 
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1.7 c) Tema de Lara de Maurice Jarre, de la pel·lícula Doctor Zhibago. 

1.8 d) Moon river de Henry Mancini, de la pel·lícula Esmorzar al Tiffany’s. 

 

Els compassos simples 

“Són aquells compassos binaris, ternaris i quaternaris la pulsació dels quals es pot subdividir en dues 

parts.” 

Recorda quins són els compassos simples: 

 

 

Els compassos compostos 

@ 1.9 Escolta la cançó Chim, chim, cheree, composta pels germans Robert i Richard Shermann per a la 

pel·lícula Mary Poppins, i marca totes les pulsacions possibles. Aquesta cançó té un compàs binari, 

ternari o quaternari? Es poden experimentar diferents compassos, segons si es porta una pulsació lenta 

o ràpida. Aquest és el cas d’una cançó que té el compàs compost. 

“Els compassos compostos són aquells compassos binaris, ternaris i quaternaris la pulsació dels quals 

es pot subdividir en tres parts.” 

Cada temps anirà repesentat per una figura que ompli les tres parts. 

Compara els compassos simples i els compassos compostos. 
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Música en compassos compostos 

Cada època històrica ha preferit uns compassos determinats. Així com en segles anteriors predominaven 

els compassos compostos, actualment, i per influència del rock i el jazz, predominen els compassos 

simples binaris i quaternaris. 

Dels compassos compostos el més habitual és el de 6/8. Fixa’t en els exemples que hi ha a continuació. 
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Activitats: 

@ 1.10-11-12-13  

3. Escolta un fragment de cada un dels temes escollits com a exemple de compàs 6/8. Segueix 

cada tema a la partitura que li correspon. 
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ACTIVITATS 

 

Activitats d’avaluació 

1. Les figures tenen durades fixes? De què depenen les durades? 

2. Per a què serveix l’indicador de pulsació? 

3. Què és el tempo? 

4. Explica la informació que dóna aquest indicador. 

 
5. De què ens informa l’indicador de compàs en el numerador i en el denominador? 

6. Què volen dir els denominadors 2, 4 i 8? 

7. Quina diferència hi ha entre un compàs simple i un de compost? Posa un exemple d’un compàs 

binari simple i un exemple d’un compàs binari compost. 

8. Què indica el numerador d’un compàs compost? I el denominador? 

9. Copia aquestes frases rítmiques i posa-hi les línies divisòries. 

 

Activitats de reforç 

1. Copia aquestes frases rítmiques i posa les línies divisòries. 

 

Activitats d’ampliació 

1. Escriu el títol de tres cançons que tinguin compàs compost. 

2. Escriu els compassos compostos que corresponen als compassos simples següents: 2/4, 3/8 i 

4/4. 

3. Inventa’t un tema rítmic de quatre compassos en compàs 6/8; després inventa’t una melodia 

sobre aquest ritme en la tonalitat de Do major. 

 

 

 

 

 



 2on ESO                                  

 
8 

ARA ET TOCA A TU 

 

 

My Bonnie is over the ocean 
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REFLEXIONA SOBRE … 

 

 

La música sensació 

Quan parlem de musica-sensació ens estem referint a aquells tipus de música que aporten més 

sensacions físiques que no pas emocions psicològiques. Per tant, aquestes composicions musicals tenen 

el ritme com a base de l’estil al qual pertanyen. 

Així doncs, la música DJ, el rock, la salsa, la samba i el merengue, entre altres, es poden considerar com 

a exemples de música-sensació. 

Els grecs clàssics –segles V-III aC- consideraven que la gimnàstica era la medicina del cos i la música, en 

canvi, la medicina de l’ànima: guaria tristeses, neguits i tot tipus de mals emocionals. La música era 

bona perquè provocava catarsi.  

La catarsi és una purificació de les emocions que es pot aconseguir a través de la música. Consisteix a 

eliminar o transformar les emocions de manera que siguin menys perjudicials. En aquest sentit, el ritme, 

com a element intern de la música, ha estat utilitzat des de la prehistòria. 

Quan estàs nerviós, ofegat per a feina o trist, i vols evadir-te, aquest tipus de música-sensació pot 

aconseguir canviar el teu estat d’ànim. 

 

 

Activitats: 

1. Fes un comentari per escrit sobre la música que consideres catàrtica per a tu. Explica en quines 

circumstàncies sents la necessitat d’utilitzar-la com a medicina de l’ànima. 

@ 1.16 

2. Escolta Rock around the clock  en la versió de Bill Haley i estudia quines característiques de la 

música-sensació presenta. 
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CONCEPTES RÍTMICS BÀSICS 
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PER SABER-NE MÉS 

Els símbols de l’escriptura musical 

Els símbols de l’escriptura musical determinen com s’ha de dur a terme la interpretació. Per repetir 

exactament una frase musical no cal escriure-la de nou, sinó que s’utilitzen els signes de repetició. El 

fragment que s’ha de repetir queda limitat per una doble barra, formada per una línia fina i una 

gruixuda, i dos punts. 

Si el fragment que s’ha de repetir té canvis en el final, es fan servir els indicadors de final 1 i final 2. 

Quan s’estigui interpretant per segona vegada, s’harà de saltar el final 1 i passar al final 2. 

Però si al final d’una partitura  hi ha les sigles D.C. al Fine, vol dir que cal tornar al començament (da 

capo en italià vol dir “des del començament”) i acabar la interpretació en arribar al Fine (que vol dir 

“final” en italià). 

 

La “llengua oficial” 

De del segle XVIII l’italià s’utilitza com a “llengua oficial” de la música occidental. Tots els músics estan 

familiaritzats amb aquest vocabulari. 
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REPERTORI 
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REPERTORI 

 

 

 

Noche de paz 
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TAULA DE DIGITACIONS 

 

 

 

 


