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EXPOSICIÓ GRANADOS, DE PARÍS A GOYA 
Propostes didàctiques 

 

 

Taller 3: Granados i les noves tecnologies... de l’època 
 

Àmbit: Música/Tecnologia 
Nivell educatiu: secundària (ESO i Batxillerat)  
Objectiu: conèixer la cronologia de la reproducció mecànica de la música així com els seus 
principals inventors, aparells, suports i tècniques. 
 
Contingut:  
Granados va ser un compositor cosmopolita molt connectat amb la modernitat per a qui 

l’aparició de noves tecnologies i els invents de l’època no passaven desapercebuts. I no 

únicament en l’àmbit musical, sinó en un sentit ampli. Igualment, Granados va ser molt 

conscient de la importància en la seva projecció com a artista dels avantatges que li oferien 

nous invents com els discos de gramòfon i els rotlles de pianola.  

 

Els anys de la infantesa i joventut de Granados van coincidir amb l’etapa de descobriments i 

experimentació d’aparells i tècniques relacionats amb l’enregistrament i la reproducció del so 

(Thomas A. Edison i el fonògraf, A. Graham Bell i el grafòfon, Emile Berliner i el gramòfon...), 

mentre que l’etapa adulta del compositor va transcórrer paral·lela als avantatges que oferien 

els enregistraments en sèrie (discos de gramòfon, rotlles de pianola...). 

 

En aquest taller es pretén que els participants situïn cronològicament els avenços més 

significatius en l’enregistrament i la reproducció mecànica de la música que es van produir a 

finals del segle XIX i inicis del XX, tant pel que fa als inventors i els seus aparells com als suports 

i les tècniques utilitzades. Igualment, es pretén fer èmfasi en les possibilitats derivades dels 

cilindres de pues, primer, i en les de les cintes perforades després. 

 

 

A/ Proposta de treball (alumnat de secundària): 
 
Execució: 
1/ Iniciem el taller explicant els dos principals sistemes que han permès la reproducció 

mecànica de la música: els cilindres de pues i les cintes perforades. 

• cilindre de pues:  

o manipulem i observem el funcionament dels 

cilindres de pues d’una caixa de música de joguina i 

intentem entendre i explicar-ne el funcionament.  

o un cop fet, observem imatges plastificades de 

diferents aparells/instruments (per exemple el 

Carrilló de Delft de 1663, el Piano Orchestion de  
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1900...) que funcionaven amb aquest sistema.  

o per reforçar els continguts, es poden projectar fragments de vídeos del 

funcionament d’aquests aparells (p.ex. vídeo Història de la reproducció 

Musical) i alguna caixa de música real (fons del Museu de la Música?). 

 

 
 

• cinta perforada:  

o a partir de fragments de vídeo i imatges plastificades (p.ex. Pathégraf 1913, 

Aristoflute i altres instruments com harmòniques, acordions...) observem el 

funcionament de les cintes perforades i la seva fabricació (màquines de 

perforar).  

 

 
 

o expliquem breument l’ús de la força de l’aire per fer sonar un instrument o 

moure dispositius mecànics. Podem veure algun instrument real (fons del 

Museu de la Música?) i fer forats en una cartolina i bufar per ser conscients de 

la força del vent. 
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2/ Expliquem els principals inventors/invents/suports de manera cronològica (dades 

biogràfiques dels inventors, característiques dels aparells, capacitat d’emmagatzematge dels 

suports...)  

• Édouard-Léon Scott de Martinville – Fonoautògraf – vidre fumat (1857) 

• Thomas Alva Edison – Fonògraf – cilindre (1877) 

• Alexander Graham Bell – Grafòfon – cilindre (1880) 

• Emile Berliner – Gramòfon – disc de pedra (1887) 

• Peter Golmark – Pletina giradiscos (1925) – disc de vinil LP (1948) 

• Vitaphone / Warner Bross – Enregistrament del so en discos per al cinema Don Juan 

(1926) i The Jazz Singer (1927) - Disc de cera. 

• BASF – Magnetòfon – cinta magnètica (bobina oberta, anys 40s / cinta casset, 1963) 

• PHILIPS i SONY – Lector de Disc Compacte – disc compacte CD (1980) 

 

... i mentre fem l’explicació anem mostrant imatges plastificades dels inventors, aparells, 

suports, etc. 

 

3/ Un cop feta l’explicació, barregem totes les imatges plastificades com si fos un joc de cartes 

per tal que els assistents al taller les associïn i quan ho tinguin decidit, les col·loquin 

enganxades en un plafó-resum o en una barra de temps similars als de les imatges: 

 

 
 

4/ Mentre escoltem enregistraments de gramòfon i/o pianola de Granados, situem 

cronològicament els enregistraments relacionant-los amb el plafó-resum 

• discos de gramòfon, Odeon (Barcelona, 1912) 

• rotlles de pianola, Welte-Mignon (París, 1912) 

• rotlles de pianola, Duo-Art (Nova York, 1916) 

 
Informació: 

Entre 1912 i 1916 Granados va enregistrar composicions pròpies per a tres diferents sistemes de gravació de 

l’època. Va realitzar enregistraments acústics per a Odeon (quatre enregistraments per a Odeon el 1912 en discos 

de dues cares i de 10 polsades), rotlles de pianola per a Welte-Mignon Reproducing Piano i rotlles de pianola per a 

Dur-Art Reproducing Piano. 

 

Discos Odeon (Barcelona 1912)La tecnologia de l’època no permetia enregistraments superiors a 3 minuts per la 

qual cosa no es van poder enregistrar les obres de més durada com Goyescas o els Valsos poètics. D’altra banda, un 

cop fets els enregistraments no es podien retocar ni modificar. 
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Els rotlles de pianola enregistrats per Granados es van fer en dues sessions, la primera a Welte-Mignon (París, 1912)  

i la segona per a Duo-Art (Nova York, 1916). Altres companyies van distribuir rotlles de pianola amb enregistraments 

de Granados probablement sota llicència de Welte-Mignon o de Duo-Art. 

 

L’única obra que Granados va enregistrar tant en disc com en rotlle va ser la Sonata núm. 9 Scarlatti-Granados. 

L’enregistrament de l’obra en disc de gramòfon era un enregistrament acústic enregistrat en directe i sense cap 

manipulació, mentre que la reproducció de l’enregistrament en rotlle de cinta perforada depèn de l’estat del piano i 

de la qualitat i estat de conservació de l’equipament instal·lat al piano.  Això pot provocar sovint errors en les notes 

i desajustos en la dinàmica, el pedal o el tempo. Malgrat tot si es comparen es pot veure que els enregistrament són 

pràcticament idèntics, fet que demostra la bona qualitat dels rotlles enregistrats a Welte-Mingnon. 

 

5/ Podem acabar el taller, comparant la qualitat del so dels enregistraments històrics, amb la 

qualitat dels enregistraments fets amb sistemes digitals actuals (enregistrament d’Edison 1877 

cançó infantil Mary had a little lamp en un cilindre de fonògraf, enregistrament en disc de 

gramòfon d’Enrico Caruso, enregistrament en rotlle de pianola de Granados, enregistrament 

en cinta de casset, enregistrament en disc de vinil, enregistrament en Cd...) 

 

6/ Opcional: per completar el taller es pot construir un fonògraf o un gramòfon “casolans”. 

Vegeu els vídeos següents: 
 

Fonògraf 

Fonògraf (El Hormiguero/Chenoa) https://www.youtube.com/watch?v=4zpvQdB6848 

Com funciona el fonògraf? https://www.youtube.com/watch?v=bJ8an6LND-U 

Gramòfon:  

Com funciona el gramòfon? https://www.youtube.com/watch?v=iQikPNOPSUc 

Com fer un gramòfon? https://www.youtube.com/watch?v=26tqSRh7gGk 

 

Material: 

- caixes de música senzilles de joguina (unes quantes) 

- imatges plastificades d’aparells/instruments que funcionen amb cilindres de pues 

- vídeos/enregistraments d’aparells/instruments que funcionen amb cilindres de pues 

- cilindre de pues i caixa de música reals (fons del Museu de la Música de BCN) 

- imatges plastificades d’aparells/instruments que funcionen amb cintes perforades 

- vídeos/enregistraments d’aparells/instruments que funcionen amb cintes perforades 

- cintes perforades i instruments reals (fons del Museu de la Música de BCN) 

- imatges plastificades dels inventors/aparells/tipus de suports  

- plafó on poder enganxar les imatges (roba-velcro / cartró ploma (cinta adhesiva...) 

- enregistraments en disc de gramòfon o rotlles de pianola de Granados i 

enregistraments digitals actuals de música clàssica (o música pop) 

 

 

 

 


