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“Porta l’escola a l’Auditori” 
 

Auditori Obert és la proposta educativa 
que l’Auditori de Girona posa a disposició 
de les escoles. Un recurs educatiu que té 
per objectiu introduir els alumnes al món 
de la música en viu, despertar la seva 
inquietud i sensibilitat envers la música i 
potenciar el desenvolupament dels infants 
i joves a través de vivències i experiències 
artístiques. 

 
Amb aquesta proposta d’Auditori Obert, 
les escoles descobreixen l’equipament 
musical de la ciutat, amb una oferta molt 
diversa, treballada per a diferents etapes 
educatives que inclou concerts, tallers i 
assajos oberts; un recurs educatiu per als 
mestres i una experiència per als alumnes 
fent que el gaudi de la música en viu també 
sigui part formativa i alhora els ajudi a des- 
pertar el gust per la música i la cultura. 
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Introducció 
 
 

Us convidem a descobrir mil i una 
històries que s’amaguen darrere d’una 
cobla. Una aventura per a nens i nenes de 
totes les edats en la qual, amb grans dosis 
d’humor i amb la participació del públic, 
la Cobla Bisbal Jove i l’actor David 
Planas ens aproparan als instruments de 
la cobla. 

 
Conjuntament interpretaran un repertori 
ben variat que ben segur us sorprendrà i 
us farà aixecar de la butaca. 

 
Heu de pensar que amb una cobla es pot 
tocar gairebé de tot: música infantil, jazz, 
rock, tradicional… Us hi apunteu? 

 
Basat en una Festa Major, David Planas i la 
Cobla Bisbal Jove volen apropar la cobla i 
la seva música a un públic familiar de totes 
les edats. Tututs és un espectacle en qual 
tot hi pot passar i en què els vilatutusins i 
les vilatutusines volen fer passar una bona 
estona a tots els espectadors. 

 
En aquesta ocasió s’ocuparà de tota la 
música de la festa major:  una processó 
de sardanes, el ball de tarda, el de nit, el 
gran concert, les matines, la música DK, 
castells de foc, els castellers... tot lligat i 
dirigit pel gran mestre de cerimònies, 
David Planes, que intentarà que els 
músics no es desviïn massa de la serietat 
que els caracteritza. 

 
Escalfeu la veu per acompanyar els músics 
de Vila de Tututs ! 
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Material didàctic 

La Cobla Bisbal Jove, amb l’espectacle Tututs, vol acostar la cobla en tota la seva 
extensió (música i instruments) a tots els públics. Aquesta formació ha dissenyat 
aquest espectacle per treballar diferents conceptes pedagògics relacionats amb la cobla. 

Els objectius didàctics d’aquesta activitat musicoteatral són: 
 

— Interpretar i treballar les quatre 
qualitats del so: Altura (agut o greu), 
intensitat (fort-fluix), durada (curt-llarg) i 
timbre (instrument) 

 
— Descobrir la classificació dels ins- 
truments per famílies i els seu funciona- 
ment. 

 
— Reconèixer els instrument que for- 
men la cobla, com es situen a l’escenari. 

— Descobrir el repertori musical d’una 
festa major. 

 
— Incitar a escoltar i a participar 
activament de l’espectacle a tot el públic 
assistent. 

 

 

Instruments que es podran observar durant l’activitat 
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Flabiol i tamborí 

El flabiol és un instrument de la família 
de vent fusta amb embocadura de bec 
que es toca amb una sola mà: l’esquerra. 
Amb l’altra mà, la dreta, el mateix 
intèrpret toca un instrument de percussió 
membranòfon, el tamborí, de mida 
petita amb un so agut. 

 
El flabiol és l’encarregat de la cobla 
d’iniciar la  sardana  amb  l’introit 
(petit fragment musical que antigament 
s’utilitzava per avisar els balladors que la 
sardana estava a punt de començar). 
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Tible 

Instrument de la família de les xeremies 
amb embocadura de canya doble creat a 
mitjan segle XIX. 

 
El tible és un dels instruments, 
conjuntament amb la tenora, de la cobla. 
Té un so agut i punyent. Moltes vegades 
realitza duets amb la tenora. 

 
El nom de tible esdevé de la classificació 
de la veu humana. Tible correspon a la veu 
aguda. 
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Tenora 

Instrument de la família de les 
xeremies, amb embocadura de canya 
doble creat a mitjan segle XIX. 

 
Conjuntament amb el tible, formen la 
parella d’instruments més característics 
de la cobla. Té un paper de solista dins la 
formació (moltes vegades és l’instrument 
encarregat de realitzar els solos de les 
sardanes). 

 
El nom de tenora esdevé de la paraula 
tenor que s’utilitza per designar la veu 
masculina intermèdia. Antigament, a 
finals del segle XIX i principis del XX, 

 
 

algunes de les sardanes que s’escrivien 
estaven inspirades en àries d’òpera 
conegudes, com per exemple una 
composició de Pep Ventura sobre l’ària 
de Faust. En aquestes sardanes, la tenora 
era la protagonista amb els solos musicals, 
que corresponien als solos del tenors de les 
àries. 

Té tres parts diferenciades: 

— El cap (part superior) 
— Cos central o part del mig 
— Campana metàl·lica (o pavelló 
metàl·lic). 
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Trompeta 

Instrument de la família del vent metall. 
Té una embocadura de broquet. És un 
instrument que podem trobar en moltes 
altres formacions musicals a part de les 
cobles. 

 
El so de la trompeta s’aconsegueix 
mitjançant la vibració dels llavis dins 
del broquet. Aquest so s’amplifica a 
través de l’instrument. 

 
L’origen de la trompeta és del segle XV, 
essent un instrument recte i llarg, amb 

 
 

paper militar degut a la seva sonoritat. 
El segle XIX va partir un seguit de 
canvis (circuits de tubs i pistons). 
Els trompetistes utilitzen els pistons 
(són tres) per fer les diferents notes de 
l’instrument. 

 
Alguns dels trompetistes utilitzen la 
sordina per canviar la sonoritat de la 
trompeta. Aquest accessori es col·loca dins 
de la campana de l’instrument. 

 
 
 
 

 



Dossier pedagògic Tututs 

— 10 

 

 

 
 
 

Trombó 

Instrument de vent metall de cos 
cilíndric amb una gran campana. La 
seva embocadura és de broquet, de la 
mateixa manera que la trompeta. 

 
El trombó pot incorporar o una vara o pis- 
tons per a realitzar diferents notes. Quan 
utilitza la vara, mitjançant un lliscament, 
modifica la longitud de l’instrument. 
Quan s’hi afegeix pistons, el funcionament 
passa a ser igual que el d’una trompeta. 

 
 

Els trombons de vares els podem trobar 
en moltes altres formacions fora de la co- 
bla, com per exemple: orquestres simfò- 
niques, bandes de vent, etc. 

 
 
 
 
 

  



Dossier pedagògic Tututs 

— 11 

 

 

 
 
 

Fiscorn 

Instrument de la família del vent metall. 
Té embocadura de broquet com la trom- 
peta però, a diferència d’aquesta, no té 
pistons sinó vàlvules. És de la família dels 
flugelhorns. 

El seu origen és la zona est d’Europa i 
introduït a la cobla. Actualment només el 
trobem en aquesta formació i en alguns 
grups de música tradicional. 
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Contrabaix 

Instrument més greu de corda fregada. Hi ha diferències destacables entre el 
contrabaix que es fa servir en una cobla i el que es fa servir en altres formacions: 

 

· El contrabaix clàssic té 4 cordes 
· Les cordes del contrabaix són 
metàl·liques 
· Les cordes es fan vibrar amb arquet i 
amb el dit (pizzicato) 
• El contrabaix clàssic no rep cap nom 
especial 

· El contrabaix de cobla té 3 cordes 
· Les cordes del contrabaix que s’utilitza a 
la cobla són de tripa de porc 
· Les cordes es fan vibrar amb arquet i 
amb el dit (pizzicato) 
· El contrabaix de cobla s’anomena 
popularment “verra” 
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Bombo 

Instrument de percussió membranòfon 
percudit de so indeterminat. El so és 
greu i es colpeix amb una massa una de 
les seves membranes. La seva utilització 
es molt variada. El podem trobar en 
bandes, orquestres simfòniques... 
En aquest espectacle també el trobem 
acompanyant la cobla en alguns moments 
molt concrets. 
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Caixa clara 

Instrument de percussió membranòfon 
percudit de so indeterminat. També 
anomenat redoblant, tarola o redoblet. 
Esdevé del tambor militar. La diferència 
entre el militar i el de “carrer” és la 
mida de la caixa, essent més prima la de 
“carrer”. 

 
La membrana es fa vibrar percudint 
amb unes baquetes de fusta o amb unes 
baquetes especials, les escombretes. 

 

 
La utilització de la caixa és molt variada. 
La trobem acompanyant bandes, 
orquestres simfòniques, bandes de 
jazz, etc. En aquest espectacle la trobem 
acompanyant a la cobla. 
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Taula de Dj 

Taula de mescles sonores que permet al 
Dj (discjòquei) mesclar diferents cançons i 
incorporar-hi nous ritmes. 
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Cobla Bisbal Jove 
 

La Cobla Bisbal Jove neix el dia 3 de març de 1990 amb músics formats a l’Escola de 
Cobla Conrad Saló de La Bisbal d’Empordà, fundada l’any 1981. 

L’oferta de la Cobla Bisbal Jove inclou audicions de sardanes, oficis solemnes, 
cercaviles, balls vuitcentistes, concerts pedagògics, enregistraments, aplecs i 
concerts de música per a cobla. 

La Cobla Bisbal Jove aposta per la barreja de tradició i innovació i per acostar 
la cobla a nous públics, a través de la fusió amb diferents gèneres musicals i les 
col·laboracions amb artistes de tot tipus. 

 
El músics 

· Marta León, flabiol i tamborí 
· Adrià Sánchez, tible 
· Arnau Planes, tible 
· Àlex Vila, tenora 
· Josep Bofill, tenora 
· Berta Gala, trompeta 
· Pablo Fernández, trompeta 
· Pau Feixas, Trombó 
· Lluís Pons, Fiscorn 
· Joni Ripoll, Fiscorn 
· Joan Serinyà, Contrabaix 

Director Musical: Xavi Molina 

 
Actor: David Planas 



 

 
 
 
 

www.bisbaljove.com 
bisbaljove@gmail.com  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

www.auditorigirona.org 
Tel: 872 08 07 09 

Segueix l’Auditori de Girona a: 

 
 
 
 
 
 
 

 

OBERT 


