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EXPOSICIÓ GRANADOS, DE PARÍS A GOYA 
Propostes didàctiques 

 
 

Taller 1: Les olors de la música 
 
Àmbit: Música  
Nivell educatiu: infantil, primària i secundària (ESO i Batxillerat)  
Objectiu: relacionar la música amb les olors.  
 
Contingut:  
Les olors tenen la capacitat de fer-nos reviure llocs, etapes de la nostra vida, situacions que 
hem viscut, persones que hem conegut... Igualment, les olors han estat utilitzades en ocasions 
pels compositors com a font d’inspiració per les seves obres. 
 
Granados manifestà a les seves memòries la vinculació del record de la seva infantesa a Santa 
Cruz de Tenerife -on va residir entre els 3 i els 5 anys- amb l’olor de la tarongina, la flor del 
taronger. Com a conseqüència Granados associà determinades descripcions orquestrals 
d’algunes de les seves obres a les olors. Igualment, Granados manifestà que el paisatge 
mediterrani (les flors, les fruites...) que podia veure des de la “tartana” (Vilassar de Dalt) va ser 
font d’inspiració en les obres en les quals treballava (instrumentació de la Suite per piano 
Goyescas per tal de transformar-la en una òpera). 
  
A partir d’aquestes premisses proposem fer un taller en el qual es relacionin les olors amb la 
música.   
 

A/ Proposta de treball  
 
Pretén associar determinades olors/aromes amb les quatre qualitats del so per acabar 
composant una obra musical breu. El plantejament pot ser (per exemple): com sonen 
determinades plantes aromàtiques? Com sonen determinades fruites? 
 

FAMÍLIES OLFACTIVES BÀSIQUES 
Hespèridia: Aquests perfums estan constituïts per olis essencials obtinguts en esprémer la pela 
dels fruits com la bergamota, la llimona, la taronja o la mandarina associats amb els productes 
del taronger. Difonen un sentiment de felicitat i frescor. 
 
Floral: Aquesta família agrupa perfums on el tema principal és una flor com el gessamí, la rosa, 
el muguet o la violeta. Produeixen un efecte agradable i indispensable. 
 
Falguera: Aquest terme no es refereix a l’olor de les falgueres. És un acord realitzat 
generalment amb notes de lavanda, fusta, molsa de roure, cumarina i bergamota. Imprimeixen 
un caràcter viril i energètic. 
 
Xipre: Prové del cèlebre Xipre que és un perfum creat per Françoise Coute. Aquest terme 
agrupa perfums basats principalment en acords de molsa de roure, làdanum, cistus, patxouli i 
bergamota. Són aromes refrescants i càlids a la vegada. 
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Fusta: Agrupa perfums constituïts per notes càlides o opulentes com sàndal i patxouli, de 
vegades seques com cedre i vetiver. La sortida està constituïda molt sovint per notes de 
lavanda i hespèrides. 
 
Ambre (oriental): Agrupa perfums amb notes suaus, empolvorades o vainillades com cistus, 
làdanum o notes animals molt marcades. Es distingeixen per la seva calidesa i sensualitat. 
 
Cuir: És una formulació amb notes seques o molt seques, tractant de reproduir l’olor 
característica de la pell: fumats, bedoll, fusta cremada, tabac i notes de cap amb inflexions 
florals. 
 
Fruites: Sensació neta, pura i estimulant clarament perceptible, com l'albercoc, gerds, lichi i 
poma. 

 
Execució: 
 
1/ Donem la benvinguda i ens dirigim a l’aula didàctica. 
 
2/  Quan arriben a l’aula didàctica ja sona la música de Granados. 
Banda sonora: Goyescas (Interpretada per Joaquin Achucarro) 
https://www.youtube.com/watch?v=F3V57y1bx8A&list=RDJe2Sx3I4SH8&index=18  
 
3/ Situem al personatge, explicant el conte de “l’Enric: el músic viatger”. Relatem la seva vida 
explicant-la a partir d’il·lustracions de les ciutats que el van marcar: Lleida, Tenerife, Barcelona, 
Paris, Madrid, Nova York. 
Banda sonora: Oriental (Interpretat per Milos Karadaglic)    
https://www.youtube.com/watch?v=pPXKxus1sck   
 
4/ Expliquem els diferents tipus d’instruments musicals que composen una orquestra. Ho 
farem a partir del vídeo de Dàmaris Gelabert: els instruments. 
Banda sonora: Els instruments https://www.youtube.com/watch?v=ksFEnFMeyhg 
 
5/ Escoltem música i  ens inspirem amb els aromes. Explicarem com l’Enric Granados tenia en 
els aromes una de les seves fons d’inspiració. Mitjançant una “línea del temps musical” creada 
a partir de compositors i músics que d’una banda van ser amics de Granados, i d’una altra per 
destacats músics i compositors lleidatans de l’actualitat. 
 
A cada músic li hem associat una estació de l’any i un aroma. Vaporitzarem 4 perfums o 
colònies que relacionarem amb les quatre estacions de l’any mentre sona la música.  
 
Utilitzem utilitzar imatges de paisatges associats a la primavera, l’estiu, la tardor i l’hivern, que 
els alumnes hauran de relacionar amb la música i les olors. 
 
Banda sonora: 
Primavera: Astúrias d’Isaac Albèniz. Interpretada per Ana Vidovic. 
https://www.youtube.com/watch?v=inBKFMB-yPg  
Estiu: Ritual de la dansa del foc de Manuel de Falla. Interpretada per Ricard Viñes.  
https://www.youtube.com/watch?v=4licVTF5CfE  
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Tardor: Guajira, d’Emili Pujol. Interpretada per Carles Trepat (Músic lleidatà, deixeble d’Emili 
Pujol) https://www.youtube.com/watch?v=J7u3wAvNDac  
Hivern: Sara, d’Antoni Tolmos. (Músic i compositor lleidatà) 
https://www.youtube.com/watch?v=97XYbaCSEhQ&list=PLau2GHgDxHIXjKEDmisCNwz2Pallg0
MB5 
 

 
 
6/ Introduïm una de les seves obres més importants Goyescas. Escoltem la música i reproduïm 
el joc de la gallineta davant de la capsa teatral que haurem recreat amb una reproducció del 
“La gallina cega” de Goya. Per portar a terme aquesta part l’activitat disposarem d’elements 
d’attrezzo, indumentària, etc., que ajudaran a transportar-nos al món de Goya.  
Banda Sonora: El Pelele de Goyescas (Interpretada per Alícia de la Rocha):  
 https://www.youtube.com/watch?v=cJHOeYvj2Vc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7/ Ens desplacem a la sala d’exposicions temporals per fer una visita de 30/45 minuts,  
segons el cicle educatiu. 
 
 
Material: 

- 4 Pots d’olors/aromes (aprox.) 
- Imatges al·legòriques de Instruments de les 4 estacions. 
- Enregistraments de 4 fragments musicals. 
- Elements d’attrezzo teatral. 
- Capsa escènica habilitada a l’aula didàctica. 

 

 
 
 


