
Banda i Escola de Música de Sa Pobla

ELS INSTRUMENTS MUSICALS

Un instrument musical és un objecte, el qual si es manipula correctament ofereix sons 
musicals. Existeixen una gran diversitat d'instruments musicals, aquests s'agrupen en 
famílies.

Els instruments d'una orquestra es poden classificar en tres grans famílies:

LA FAMÍLIA DE LES CORDES

En tots els instruments d'aquesta família el so es produeix per la vibració d'una corda 
que està tensada. Aquesta vibració es pot produir fregant, prement o colpejant les 
cordes. Així els instruments poden ser de:

• Corda fregada: El so es produeix fregant les cordes amb un arc. La seva 
diferència entre ells és troba en la grandària i so, ja que quan l'instrument és més 
gran és més greu el seu so.

◦ VIOLÍ: És l'instrument més petit dels instruments de corda fregada i per tant
el més agut.
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◦ VIOLA: L'altura del seu so és intermèdia entre el violí i el violoncel. La 
viola és semblant al violí, aquest és més gran i el seu so és més greu. Aquest 
instrument s'interpreta en clau de DO. 

◦ VIOLONCEL: És més gran que el violí i la viola, per tant el seu so és més 
greu que aquests. Es toca assegut pel seu gran pes.
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◦ CONTRABAIX: És l'instrument de corda fregada més gran, per tant ha de 
tocar-se de dret. Aquest produeix els sons més greus de tota la família.

• Corda polsada: Obtenim el so en els instruments de corda polsada prement la 
corda amb els dits o mitjançant una pua.

◦ GUITARRA: És un instrument molt popular. Les cordes es premen amb la 
mà dreta, la mà esquerra va al pal.
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◦ ARPA: Té forma triangular, a més és
de grans dimensions i pes. Les cordes
de l'arpa es toquen amb els dits de les
dues mans, es toca assegut.

• Corda percudida: Els instruments de corda percudida són colpejats per una 
espècie de maça per produir el so. A aquest grup pertany el clavicordi, el clavecí
i tots els tipus de piano.

◦ PIANO: Aquest instrument
és el més potent dels
instruments de corda. El
piano de cua és el que
s'utilitza en els concerts.

◦ CLAVECÍ i CLAVICORDI:
són instruments de corda i 
teclat i són els predecessors 
del piano.
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LA FAMÍLIA DELS VENTS

En els instruments d'aquesta família el so es produeix a través d'una columna d'aire que 
vibra en un tub. Dins de la família de vent podem dividir en subfamílies, són:

• Vent metall: A les orquestres simfòniques hi ha quatre instruments de vent: 
trompeta, trombó, trompa, bombardí i tuba.

◦ TROMPETA: És l'instrument més conegut de la família vent metall. És un 
instrument de molta potència. La trobem afinada en SI bemoll. 

◦ TROMPA: La trompa o trompa de pistons és un dels instruments més antics
fabricats amb banya d'animals i posteriorment de metall.
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◦ TUBA I BOMBARDÍ: la Tuba és l'instrument de vent més gran dels 
instruments de vent metall, poden tenir entre tres i sis pistons que es toquen 
amb les dues mans. El bombardí és molt similar a la Tuba però és més petit i
el seu só és més agut.

◦ TROMBÓ: En comptes de pistons, utilitza una vara per allargar el tub i 
produir el so.
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• Vent fusta: els instruments de vent fusta la vibració de l'aire dintre del tub que 
conforma el cos de l'instrument produeix el so, tenen un so suau, melodiós i 
profund. La longitud del tub determina l'altura del so, a més longitud més greu i 
a menys longitud més agut.

Els instruments de vent fusta es classifiquen en fusta, encara que alguns 
instruments siguin fabricats en metall, degut al seu tipus d'embocadura que 
resulta en un timbre i so característic.

Les embocadures d’aquests instruments poden ser:

• De BEC

• De BISELL

• De LLENGÜETA DE CANYA SIMPLE O DE DOBLE CANYA.

Així els instruments de la família de vent fusta són:

◦ FLAUTA DOLÇA O DE BEC: té l’embocadura de bec i està feta de fusta 
o resina. És un dels instruments més antics que existeixen.
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◦ FLAUTA TRAVESSERA i FLAUTÍ: tenen l’embocadura de bisell i, tot i 
ser un instrument de la família de vent fusta, normalment està feta de metall. 
El Flautí és com la flauta travessera però més petita i amb un só més agut.

◦ CLARINET: tenen l’embocadura de llengüeta de canya simple i estan fet de
fusta. Dins la família del clarinet es troben el requint i el clarinet baix.

◦ SAXOFON:  tenen l’embocadura de llengüeta de canya simple i estan fets 
de metall, tot i pertànyer a la família de vent fusta.
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◦ OBOÈ: són molt
similars al clarinet.
Estan fets
normalment de fusta
però l’embocadura
es de llengüeta de
doble canya.

◦ FAGOT: també és un instrument amb
l’embocadura de llengüeta de doble
canya.
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LA FAMÍLIA DE LA PERCUSSIÓ

En la família de la percussió trobem gran varietat d'instruments, aquests els podem 
classificar en:

• Afinats: aquest grup està format pels instruments que poden realitzar diverses 
notes, és a dir, que són melòdics doncs poden tocar diferents melodies. Aquí 
podem trobar instruments com el xilòfon, les campanes tubulars, els timbals, la 
marimba, etc.

◦ XILÒFON: aquest instrument està format per barres de fusta col·locades de 
més a menys horitzontalment, disposades de la mateixa manera que les tecles
del piano.

◦ TIMBALS: aquest instrument té forma d’olla i a la part superior hi ha una 
pell tensat a la vora. Les notes es canvien tensant i afluixant la pell amb un 
pedal.
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◦ CAMPANES TUBULARS: aquest instrument està format per tubs d'acer penjats 
d'un suport metàl·lic de manera vertical, ordenats segons la seva longitud i seguint
la disposició de les tecles del piano.

• No afinats: són instruments rítmics incapaços de sonar a diferents alçades, per això 
amb aquests instruments no es pot tocar melodies. Alguns d'aquests instruments són:
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En resum:
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LES FORMACIONS MUSICALS

Els instruments musicals que s’han descrit es poden trobar en diferents formacions 

musicals però les dues principals formacions on es poden trobar són:

• LA BANDA DE MÚSICA: la banda és un conjunt instrumental dirigits per un 

director que interpreten una obra de manera conjunta i que està formada per 

músics de VENT-FUSTA, VENT-METALL i PERCUSSIÓ.
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• L’ORQUESTRA SIMFÒNICA: és el mateix que la Banda de Música però 

està formada per músics de VENT-FUSTA, VENT -METALL, CORDA i 

PERCUSSIÓ, i també estan dirigits per un director.

Més informació

Podreu trobar més informació, a més de vídeos demostratius, a la pàgina web:

• Corda: https://instrumentsmusicals.wordpress.com/instruments-de-corda/

• Vent Metall: http://grups.blanquerna.url.edu/m23/index.htm#Quins són els 

instruments de vent metall

• Vent Fusta: http://grups.blanquerna.url.edu/m23/fusta/

• Percussió: https://instrumentsmusicals.wordpress.com/instruments-de-percussio

Visita el nostre bloc:
http://bandaiescolademusicadesapobla.blogspot.com.es/
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