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Creativitat significa inventar, experimentar, créixer, prendre riscos, trencar regles, cometre 

errors i divertir-se! 

Mary Lou Cook 

Totes aquestes notes estan pensades per fer música. Quan treballo amb qualsevol 

col·lectiu tan sols estic interessat en fer música de qualitat i especialment en 

desenvolupar la seva creativitat musical a partir de la creació de peces musicals que 

després poden formar de un projecte més ampli (banda sonora d’un vídeo, un quadre 

musical, una cantata, una simfonia o senzillament una cançó). 

No faig teràpia, ni construcció de comunitats, ni millora de les capacitats personals, ni 

creixement de l’autoestima....o millor dit si faig música de qualitat és possible que 

generi  les condicions perquè tot el que he esmentat abans succeeixi...al cap i la fi sóc 

músic i el que ser fer és música! 

ESCALFAMENT 

L’escalfament ens pot servir per: 

 Obrir canals de comunicació (visual, auditiu, tàctil, verbal..) 

 Obtenir informació sobre el grup i els seus components. 

 Establir una atmosfera segura pel grup que faciliti la creativitat i establir els 

límits i regles de funcionament. 

Proposta de escalfament 

1. Imitació gestual 

 Disposats en cercle. 

 Una persona fa uns gestos/ritmes i el grup imita. 

 Establir un vocabulari sonor (picar de mans, de dits, cames, peus..) 

 El mateix amb els ulls tancats. Activació canal auditiu.  

 Anar canviant el “líder”. 

 El mateix amb música de fons. Podem fer servir qualsevol tipus de música. 

o Caràcter rítmic i estructura regular. 

o Caràcter més lliure i ambiental. 

En aquesta llista col·laborativa de Spotify trobareu moltes músiques per fer servir en 

escalfaments o finals de sessió...i si voleu podeu afegir les vostres cançons i així anem ampliant 

el repertori! 

https://open.spotify.com/user/juanjogrande/playlist/60Nq6qC099rDxnyqkAk2hg 

2. Passar el so 



 Disposats en cercle 

 Passar una palmada en una direcció. 

 Després passar un altre so diferent, per exemple shh, en l’altre direcció. 

 Passar els dos sons a la vegada en direccions oposades. 

 I tot sense parlar, escoltant i...sort! 

 

3. Joc de noms 

 Fer un ritme de 4 pulsacions on la quarta pulsació queda en silenci   x x x Ø 

 Cadascú va dient el seu nom en el silenci seguint l’ordre en el cercle. 

 Substituir el nom per un gest que es converteix en el nostre nom.  

 

4. Cantar una cançó 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0TFLsjndyAo 

Si cantem segurament podrem aconseguir: 

 Relaxació física i alliberament de les tensions 

 Sensació de benestar i diversió. 

 Reducció estrès  

 Connectar amb les emocions. 

 Desenvolupar l’atenció, escolta, memòria, aprenentatge, concentració. 

 Millora de l’autoestima, confiança. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0TFLsjndyAo


 

CREATIVITAT 

 

La creativitat és la capacitat de veure les coses d’una manera diferent. Una nova mirada 

que ens fa créixer i ens permet aportar coses pròpies i diferents...i qui millor per fer-ho 

que els nostres usuaris! 

 

Tots  som músics i tots som creatius. Totes les persones tenen capacitat artística i totes 

les persones tenen dret a fer i crear musica. En aquest sentit Àfrica  és una gran lliçó en 

com viu i sent el fet musical. Tothom fa música i la diferencia està vista com un valor. De 

la carència en fan la virtut. 

 

Quina manera més senzilla i fascinant de fer i música amb....aigua!  

 

Palmades aquàtiques dels pigmeus Baka 

https://www.youtube.com/watch?v=C7ba1CNOLiI 

 

 

MENYS ES MÉS 

Quan ens proposem treballar creativament amb un grup la principal dificultat que ens 

trobem es la por. No és una por a fer-ho, sinó és una por al gran ventall d’opcions que 

tenen. És una por al buit. Tenir totes les opcions pot suposar un bloqueig. Encara que 

sembli una contradicció la millor manera de començar a desenvolupar la creativitat dels 

nostres grups passa restringir la llibertat creativa amb normes, regles o condicions a 

l’hora de crear.  

 

Per exemple: 

 Fes una melodia de 10 segons amb les notes re-mi-sol. 

 Fes una peça on surti un crescendo. 

 Fes una peça amb només  3 sons. 

 Fes una peça que estigui basada en la idea de contrast. 



Com tenim menys possibilitats d’escollir és possible que trobem solucions no òbvies a 

les que difícilment hauríem arribat amb una llibertat total. 

Un interessant article sobre el tema: 

http://www.wired.com/2011/11/need-to-create-get-a-constraint/ 

 

Per exemple podem demanar que facin una composició amb: 

 Un so que suau que es manté en el temps. 

 Un so llarg. 

 Un so curt. 

 Un so agut. 
 

I després podem comparar la nostra creació amb aquest quadre. 

Joan Miró, Blau III: https://goo.gl/ku2BMa  

 
TECNIQUES BÀSIQUES - CREATIVITAT 

DIÀLEG  

Una conversa entre dues persones utilitzant la música. Un pandero compartit entre 

dues persones pot ser el punt de partida d’una gran conversa: 

 

 Cal escoltar al nostre interlocutor. 

 Podem preguntar, callar, replicar... 

 Primer cada persona té el seu torn però després poden parlar a la vegada... 

 Si fem intervencions molt llargues l’altra persona s’avorrirà. 

 Per fer un diàleg interessant està bé aprofitar idees del nostre contertulià. 

 Per parelles: un pica a l’esquena i l’altre fa reprodueix el ritme amb un 

instrument....Canal comunicació TÀCTIL! 

 Tots els diàlegs es poden fer sobre una base musical ja sigui: 

 Un ritme que es repeteix 

 Un baix que es repeteix (LA SOL FA MI). Descobrirem que aquesta idea ja l’han 

utilitzat altres músics com Monteverdi en el Lamento della Ninfa o el mateix Ray 

Charles! 

 

Monteverdi: https://www.youtube.com/watch?v=oYdnUHCpomQ 

Ray Charles: https://www.youtube.com/watch?v=Q8Tiz6INF7I  

 

Podem utilitzar 

 Pandero  

 Instruments de plaques (xilòfons, carillons..) 

 Piano 

http://www.wired.com/2011/11/need-to-create-get-a-constraint/
https://goo.gl/ku2BMa
https://www.youtube.com/watch?v=oYdnUHCpomQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Tiz6INF7I


o Nomes amb tecles negres 

 Qualsevol instrument o objecte que soni. 

 Dispositius tàctils com mòbils i tablets. 

  

 

 

SHHH......... 
Técnica senzilla per transmetre i tocar qualsevol idea musical. Amb un dit 

dibuixem la nostra música mentre que fem el so shhhhh. No hi ha melodia que es 

resisteixi. El millor és que un cop hem fet la nostra idea amb shhhh ho podem transferir-

ho de manera molt senzilla a un instrument. 

 

És molt interessant la connexió que s’estableix entre el moviment, so , traç, relació altura 

i so....estem dibuixant el so, pintant la música. Controlem el so amb el moviment del 

nostre dit. 

 

Coses que podem fer amb shhhh: 

 

● Imitació (una persona fa la seva música i el grup la repeteix) 

● Creació de melodies. 

● Transferir les idees fetes amb shhh als instruments. 

● Interpretar les nostres cançons preferides amb el shhh. 

● Una orquestra de shhh amb un director/compositor que va fent la música. 

 

Una manera molt interessant d’ajuntar  la idea de diàleg i la del shhh és utilitzar 

superfícies dàctils com mòbils o tablets. Personalment m’agrada combinar instruments 

tradicionals com piano o xilòfons que fan una base i utilitzar els dispositius electrònics 

com un altre instrument. 

 

ANDROID 

 Ethereal Dialpad (gratis): Podem fer una base musical amb la nota la (que està 

simbolitzada amb la lletra A en alguns xilòfons)  amb un piano o instrument de 

placa. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=as.adamsmith.etherealdialpad&hl=es    

 

                                                                
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=as.adamsmith.etherealdialpad&hl=es


 MorphWiz – Play  (pagament i també en iOS): Una aplicació més completa i 

amb més opcions. La gran diferencia amb l’anterior és que ens permet fer un 

diàleg real amb dos dits sobre la pantalla.  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wizdommusic.morphwiz&hl=es_419 

https://itunes.apple.com/es/app/morphwiz/id377345348?mt=8  

iOS 

 ThumbJam: Té una qualitat sonora fantàstica i es molt agradable fer sons sobre 

la tablet. A més té moltes possibilitats com gravacions, patrons o creació de sons. 

Molt recomanable! 
https://itunes.apple.com/us/app/thumbjam/id338977566?mt=8  

 

 Echo String Lite: Un arpa que sona com...un arpa. Senzill i efectiu. 
https://itunes.apple.com/us/app/echo-string-lite/id424405657?mt=8 

 

 AirHarp – Play in the air: Un altre arpa, però aquesta es toca movent la ma sobre 

la pantalla...en alguns casos ens pot ser molt útil. 
https://goo.gl/4LNjhq  

 

TOT SONA 

Disposats en cercle es fa un ritme on els nois piquem x i les noies xx. A partir 

d’aquesta idea tan sols cal deixar volar la imaginació: 

 

 Buscar altres codis (ulleres xxx, utilitzar el silenci, cabell llarg...). 

 Fer-ho en sentit de les agulles del rellotge i en sentit contrari.  

 Experimentar amb diferents punts d’inici, direccions, velocitats, sons... 

 Fer grups – mini cercles – extreure motius rítmics del cercle. 

 Transferir les idees a instruments. 

 I si ens avorrim doncs fem un cercle nou...i tindrem una música nova! 

 

Tot és susceptible de convertir-se en una partitura ja que conté una estructura 

inherent. Es tracta de desenvolupar aquestes estructures en material musical. Ho 

podem fer d’una manera molt estricte o d’una manera més lliure.  

 

Un cop hem estat treballant amb aquesta idea començarem a veure partitures a tot 

arreu, com per exemple fileres de cadires, llums al sostre, rajoles, finestres...i de la 

mateixa manera en veure alguns quadres o fotografies ràpidament reconeixerem el seu 

costat musical 

 

Blau II, Joan Miró - https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/crdy9X/rbqepkL  

Monjos del Bhutan - https://goo.gl/xbJBiR 

Mapa del metro  - https://www.mapametrobarcelona.net/metro-linea-10.php  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wizdommusic.morphwiz&hl=es_419
https://itunes.apple.com/es/app/morphwiz/id377345348?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/thumbjam/id338977566?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/echo-string-lite/id424405657?mt=8
https://goo.gl/4LNjhq
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/crdy9X/rbqepkL
https://goo.gl/xbJBiR
https://www.mapametrobarcelona.net/metro-linea-10.php


Escultura Juan Muñoz - https://goo.gl/bybZpm  

 

Finalment uns suggeriments per traballar de manera creativa.... 

 Crear un ambient favorable per a desenvolupar la creativitat: espai inspirador, 

un espai segur. 

 Estructurar el procés creatiu – connectar els elements d’una manera 

significativa. 

 Facilitar i si cal liderar el procés creatiu. 

 Oblidar el “ego” per fer brillar els participants. 

 Treballar junts de manera horitzontal. 

 No explicar – fer (llenguatge no verbal, gestos, expressió facial, la pròpia 

música...). 

 idea senzilla + idea senzilla = idea interessant 
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"Un home amb una idea nova és un boig fins que la idea triomfa" 

Mark Twain 
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