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Aquesta prova consta de tres exercicis i s’iniciarà amb les audicions en què es basen l’exercici 1 i 
l’exercici 2.

Exercici 1 
[4 punts: 0,4 punts per cada qüestió. No hi haurà descomptes de penalització en cap cas.]

Aquest exercici consisteix en l’audició de deu fragments de música. Cada fragment es 
repetirà dues vegades abans de passar al següent. Després d’un petit interval, tornareu a escol-
tar els deu fragments tots seguits.

Escolteu amb atenció els deu fragments que sentireu a continuació i trieu la resposta 
correcta entre les quatre que es proposen per a cada fragment.

1. a) Tuba.
b) Trompa.
c) Fagot.
d) Trombó. 

2. a) Villancet.
b) Cançó de trobador. 
c) Lied.
d) Madrigal.

3. a) Compàs binari simple.
b) Compàs binari compost.
c) Compàs quaternari simple.
d) Compàs ternari compost.

4. a) Estil pneumàtic.
b) Estil melismàtic.
c) Organum.
d) Discant.

5. a) Recitatiu.
b) Ària romàntica.
c) Ària barroca.
d) Arioso.

6. a) Cobla.
b) Banda.
c) Quintet de vent.
d) Xaranga.

7. a) Classicisme. 
b) Impressionisme.
c) Nacionalisme.
d) Dodecatonisme. 
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 8. a) Bordó.
b) Heterofonia.
c) Baix continu.
d) Riff.

 9. a) Blues.
b) Swing.
c) Soul.
d) Gòspel. 

10. a) Música aleatòria.
b) Música new-age.
c) Hard rock.
d) Música minimalista. 
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Exercici 2 
[4 punts en total]

Aquest exercici consisteix en l’audició d’una peça musical que escoltareu dues vegades. 
Després d’un interval de quatre minuts, la tornareu a escoltar per tercer cop.

A) Anàlisi formal i estructural
[3 punts: 0,6 punts per cada qüestió; es descomptaran 0,1 punts per cada resposta incorrecta. Per les qüestions no con-
testades no hi haurà cap descompte.]

Escolteu amb atenció la peça que sentireu a continuació, que figura en la llista d’obres 
que heu de conèixer, i trieu la resposta correcta a cada qüestió. 

1. La peça que heu escoltat comença amb
a) una melodia solista pentatònica a càrrec de la flauta, amb un marcat caràcter oriental 

i un començament anacrústic. 
b) una melodia executada per la flauta solista i un oboè que l’acompanya. Tots dos es 

mouen cromàticament, però mentre que la primera té un començament tètic, el segon 
el té anacrústic. 

c) una melodia solista a càrrec de la flauta, que es mou de manera sinuosa per graus 
cromàtics descendents i ascendents, després d’un començament tètic. 

d) una melodia solista diatònica a càrrec de la flauta, amb un marcat caràcter medieval i 
un començament tètic.

2. Quins són els instruments que destaquen sobre els glissandi de les arpes immediatament 
abans que es repeteixi per primera vegada el tema principal (a càrrec de la flauta)?
a) Les trompes.
b) Els clarinets.
c) Les trompetes. 
d) Els fagots. 

3. En la primera part d’aquesta obra podem escoltar
a) una sola exposició del tema a càrrec de la flauta solista. 
b) l’exposició del tema i una variació (sempre a càrrec de la flauta solista).
c) l’exposició del tema i dues variacions (sempre a càrrec de la flauta solista). 
d) l’exposició del tema i tres variacions (sempre a càrrec de la flauta solista).

4. Després de la primera part, en comença una altra
a) de més tranquiŀla, on la flauta perd una mica de protagonisme en favor del corn 

anglès i les arpes. 
b) amb una agitació creixent, on la flauta perd una mica de protagonisme en favor del 

clarinet, l’oboè i els instruments de corda.
c) igual de tranquiŀla (ja que no es pot observar cap tall entre l’una i l’altra), en què la 

flauta manté el seu protagonisme. 
d) que contrasta vivament amb la primera per la intervenció potent dels instruments de 

metall i de percussió. 
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5. Cap al final del fragment que heu escoltat trobem el moment culminant de l’obra, en què 
primer el clarinet i a continuació el gruix de la corda dibuixen aquesta expressiva melodia 
(transcrita en tonalitat de Do M). 

a) 

b) 

c) 

d) 

B) Anàlisi estilística i contextual
[1 punt]

Redacteu un comentari breu sobre la peça que heu escoltat en què esmenteu el gènere al 
qual pertany, l’estil general en el qual s’inscriu, l’època en què es va compondre i el context 
cultural en què s’emmarca. 
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Exercici 3
[2 punts: 1 punt per cada qüestió]

Llegiu el text següent i responeu a les qüestions que es plantegen a continuació.

La música és realment tan important per a les nostres vides? Els darrers descobriments en neurologia, psi-
cologia i biologia semblen demostrar que sí: escoltar melodies agradables no solament modifica el nostre estat 
d’ànim, sinó que, a més a més, pot tenir una influència molt positiva en el desenvolupament cognitiu humà, 
en l’estimulació de la nostra inteŀligència i fins i tot en la salut. Fins fa molt poc, aquestes qüestions no havien 
merescut l’atenció de la ciència, però ara l’estudi de les relacions entre la música i el benestar s’ha convertit en 
una font fèrtil d’investigacions, gràcies a les quals comencem a trobar respostes a algunes preguntes seculars. 
Hi ha algun mecanisme fisiològic que controli l’allau d’emocions que la música suggereix? La nostra capacitat 
per a apreciar i crear melodies està relacionada amb el funcionament del nostre organisme? S’hereta l’amor per 
les notes? Una de les teories que més es defensen en relació amb aquests interrogants ens informa que la 
naturalesa humana dicta les condicions que ha de tenir una seqüència de notes perquè la puguem interpretar 
com una peça musical. De fet, és possible que la música imiti llunyanament l’organització de ritmes interns 
del nostre cos, com el batec del cor, el tempo de la respiració o la sonoritat vocal de les paraules. D’aquesta 
manera es podria explicar per què totes les manifestacions musicals del món disposen d’una base emocional 
comuna. Per molt diferents que siguin l’estructura, la tonalitat o el ritme que tenen, les músiques del planeta 
comparteixen una línia bàsica: un japonès, encara que no sàpiga ni un borrall de flamenc, és capaç de detec-
tar que una bulería transmet sensacions alegres i una taranta produeix emocions més tristes. Els psicòlegs 
britànics John Sloboda i Patrik Juslin, de la Universitat de Keele, han estudiat en profunditat aquest fenomen 
i l’han relacionat amb la capacitat de sorpresa de l’ésser humà. Sloboda assegura que «la base del nostre com-
portament emocional és la capacitat de resposta a situacions que, d’alguna manera, ens sorprenen». Guanyar la 
loteria produeix un canvi sobtat i cap a millor en les nostres vides, i això genera emocions positives. Saber que 
una persona estimada està malalta també ens sorprèn, en aquest cas negativament, i ens produeix emocions 
de tristesa. «Sembla que la música», diu Sloboda, «posa en marxa els mateixos mecanismes d’esbalaïment.» Els 
humans, fins i tot els musicalment llecs, som capaços de reconèixer subtils estructures coherents en una peça 
musical i de projectar-hi expectatives, com si poguéssim predir quina seqüència de notes vindrà a continuació. 
Quan la música ens sorprèn amb canvis respecte d’allò que esperàvem, genera en nosaltres una reacció emoci-
onal. Els bons compositors de cançons d’èxit saben utilitzar aquest mecanisme a la perfecció.

Segons Juslin i Sloboda, l’origen d’aquesta sensació es troba en el llenguatge. Tots els éssers humans 
compartim un codi heretat per a interpretar la parla. En qualsevol idioma, la ira es manifesta cridant i 
l’afecte xiuxiuejant. És indiferent a quina ètnia pertanyem: els mínims rudiments emocionals de la parla 
són universalment recognoscibles. Amb la música passa el mateix. Els estudis duts a terme per aquests dos 
psicòlegs amb centenars de voluntaris demostren que, indefectiblement, les melodies lentes i amb cadència 
descendent generen en qui les escolta sensacions de tristesa, mentre que les cadències ascendents produeixen 
sentiments estimulants. La conjunció d’aquests efectes provoca una allau d’emocions en el cervell humà. Però 
la qüestió principal és saber si aquest mecanisme és biològic o cultural. La música actua d’aquesta manera 
perquè ho dicten els nostres gens o és que la cultura humana ha desenvolupat un tipus limitat de manifes-
tacions sonores?

Traducció i adaptació fetes a partir del text de 
Jorge Alcalde. «Cómo nos transforma la música». Muy Interesante [en línia]

1. Quins factors comuns explicarien el fet que persones pertanyents a diferents cultures 
puguin respondre amb sensacions semblants quan escolten unes músiques determina-
des? 
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2. Els dos autors esmentats en aquest article sostenen la teoria que hi ha una relació entre 
la sorpresa i la comprensió musical. Expliqueu-la.
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