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1. INTRODUCCIÓ
1.1 JUSTIFICACIÓ
El decret que regula l’ensenyament elemental de música a la Comunitat Valenciana i
que, consegüentment, n’estableix el marc teòric, és el Decret 159/2007, de 21 de
setembre, del Consell, pel qual s’estableix el currículum de les ensenyances elementals
de Música i es regula l’accés a estes ensenyances.
La praxi comuna en els conservatoris és fer servir diversos materials didàctics per a
concretar i treballar els objectius i els continguts establits en el decret suara esmentat.
Ara bé, disposem de pocs estudis comparatius dels materials per a l’ensenyament
d’instruments que servisquen per a determinar quins són els materials que s’adeqüen en
major grau al que estableix el decret; i, els pocs treballs que podem trobar, es dediquen
a analitzar obres del segle XIX. En concret, hi ha la tesi doctoral de Llimerà (2006)
sobre el mètode d’oboè d’Enrique Marzo de 1870; també el treball de Navarro (2014)
sobre sengles mètodes de trompeta de José de Juan de 1836 i de Tomás García Coronel
de 1913; o l’estudi de Moreno (2015) sobre instruments greus.
Així mateix, s’ha dedicat poca atenció a analitzar mètodes actuals emprats en els
ensenyaments musicals en general. En aquest sentit, trobem el treball de Mira (2006),
en què es fa una proposta de material didàctic després d’estudiar els ensenyaments
elementals de saxòfon als conservatoris de la Comunitat Valenciana; i també l’estudi
d’Escorihuela i Botella (2014) sobre la praxi docent dels professors dels ensenyaments
superiors de flauta de la Comunitat Valenciana.
Consegüentment, hem considerat convenient comprovar si la praxi docent actual als
conservatoris respecte dels llibres inclosos en les programacions s’adequa a la teoria en
què s’emmarca aquesta praxi (el Decret 159/2007). I, per tant, hem realitzat una anàlisi
comparada sobre tres materials didàctics del primer curs de trompeta dels ensenyaments
elementals. L’elecció d’aquests tres llibres s’ha fet d’acord amb un criteri quantitatiu i,
en concret, de freqüència d’ús. De les 13 programacions didàctiques de diferents
conservatoris de música de la xarxa de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura
i Esport de la Generalitat Valenciana, hem seleccionat els tres llibres més programats
actualment pels diferents professors dels conservatoris: Aprende tocando la trompeta y
3
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el cornetín de pistones de Peter Wastall (1979; edició espanyola de 1994); La trompeta
de Vicent Alberola i Luis A. Faus (2001); i Mi trompeta y yo de Miguel Ángel García
Boscá (2015) (vegeu l’annex 4).

1.2 OBJECTIUS/HIPÒTESIS
El Decret 159/2007, com ja s’ha dit, regula els ensenyaments elementals de música a la
Comunitat Valenciana.
Dos dels objectius més bàsics que s’hi contenen són els següents:
- Descobrir la necessitat d’adoptar la posició corporal que permeta respirar amb
naturalitat i que afavorisca la correcta col·locació de l’instrument i la
coordinació entre les dos mans.
- Fer possible que l’alumne adquirisca els principis bàsics de l’emissió,
l’afinació i l’articulació, per mitjà del control, la respiració i la formació de
l’embocadura.
I els continguts més directament relacionats amb aquests objectius bàsics són:
- Estudi de l’emissió del so. Pràctica de les distintes articulacions. Treball de
la dinàmica. Desenrotllament de la flexibilitat dels llavis, amb la pràctica
d’intervals lligats i amb posicions fixes.

Aquests objectius i continguts tenen una importància cabdal en el desenvolupament
tècnic dels futurs trompetistes, pels motius següents: d’una banda, una posició corporal
que evite tensions innecessàries, juntament amb una correcta respiració, són aspectes
que, si estan presents els primers anys d’aprenentatge, facilitaran un desenvolupament
tècnic amb l’instrument que permetrà que la interpretació es produïsca de forma fluida
i amb unes sensacions físiques agradables. D’una altra banda, la formació de
l’embocadura en els instruments de metall és, possiblement, l’aspecte més rellevant per
a un instrumentista novell. Així, com apunta Farkas (1962), qüestions com l’angle en
què s’ha de situar la trompeta respecte de l’instrumentista s’han de tindre molt en compte
a l’hora de formar l’embocadura. També la manera de col·locar els llavis resulta
4
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important i, com afirma Dünser (2009), com més es treballe en aconseguir una posició
correcta dels llavis, menys problemes es tindran en el futur.
Les tres obres didàctiques analitzades en aquest treball han sigut triades en funció d’un
criteri de freqüència d’ús en les programacions dels conservatoris de la xarxa de la
Generalitat Valenciana (vegeu l’annex 4).
I l’objectiu d’aquest treball és comprovar si aquests continguts i objectius generals de
les ensenyances elementals del Decret 159/2007 es veuen reflectits, i en quin grau, en
les tres obres didàctiques escollides.

1.3 METODOLOGIA
En l’educació comparada hi ha diversos mètodes d’anàlisi, com els d’Agustín Velloso
(1991) o García Garrido (1991). Hem triat el mètode de Ferrer Ferran (1990) ja que els
resultats han estat comprovats en altres treballs d’anàlisi de mètodes de música, com el
de Llimerà (2006).
Ferran Ferrer (1990) estableix cinc fases en el seu model d’anàlisi comparada: predescriptiva, descriptiva, interpretativa, de juxtaposició i comparada.
La fase predescriptiva conté dues subfases: en la primera es fa una selecció, una
identificació i una justificació del problema (quin és el problema, justificar la necessitat
d’estudiar-lo amb profunditat). En la segona subfase cal delimitar l’àrea d’estudi i
resoldre la qüestió de sota quins criteris escollim allò que hem de comparar.
En el nostre treball, en la primera subfase de la fase predescriptiva hem identificat i
justificat el problema, d’una banda; i, d’una altra banda, hem determinat l’àrea d’estudi
i els criteris que hem seguit per a establir el corpus d’obres didàctiques analitzades
(vegeu el que hem exposat en els apartats 1.1 i 1.2).

La segona fase, descriptiva, té com a objectiu presentar les dades recopilades. Cal que
l’estructura dels apartats que es fan servir per a descriure cada una de les àrees d’estudi
siga el més uniforme possible.
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En el cas d’aquest treball, hem estructurat les dades de cadascun dels tres llibres en 3
apartats. En el primer apartat, anomenat macroestructura, es perfilen a grans trets les
parts en què està estructurat cada llibre i es recull la informació que no té a veure amb
els continguts (nombre d’edicions, nombre de pàgines, etc.).
El següent apartat d’aquesta fase és l’índex, que serveix per a veure de quina manera
han distribuït els autors els continguts dins dels seus llibres.
I, per últim, l’apartat anomenat microestructura, on es descriu d’una manera objectiva
el contingut de cada capítol que apareix a l’índex.
En la fase interpretativa s’han d’interpretar les dades que s’han exposat en la
descripció.
En el nostre cas, i per tal d’estructurar les dades, hem extret 9 ítems a partir dels dos
objectius elegits i dels continguts més bàsics del Decret 159/2007, i hem interpretat el
que diu cada llibre respecte d’aquests 9 ítems.
La quarta fase, de juxtaposició, suposa la confrontació de les dades que s’han
presentat en la descripció (segona fase) i posteriorment s’han interpretat en la tercera
fase.
En aquest cas, hem creat una taula on podem comprovar el que ha dit cada autor sobre
els 9 ítems.
Finalment, la darrera fase, comparada, té com a objectiu demostrar l’acceptació o el
rebuig de les hipòtesis de la investigació. Està basada, especialment, en l’etapa anterior.
En aquesta última fase comparem què han dit, què no han dit, com tracten cada ítem,
quins continguts i objectius comparteixen, i quines diferències presenten cadascun dels
tres llibres analitzats. Hi aportem mesures quantitatives i de percentatges, amb taules i
gràfiques.
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2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ
Els ensenyaments de música, tal com els coneixem avui en dia, naixen a París a finals
del segle XVIII amb la creació del Conservatori Superior de Música. Aquest
conservatori, fundat el 1795 i considerat el primer conservatori modern, trenca una
tradició en la manera d’ensenyar aquesta disciplina, ja que es tractava d’un conservatori
“(...) enteramente sufragado por el estado, desligado del carácter benéfico-caritativo que
tenían las instituciones tradicionales italianas, y libre de la injerencia del estamento
eclesiástico.” (Robledo, 200‐2001: 14).
L’any 1830 es crea el Real Conservatori Superior de Música “María Cristina” de Madrid
(en endavant, RCSMM), primer conservatori d’Espanya (Sarget, 2001:127). Els
ensenyaments en aquest centre incloïen l’especialitat de clarí1 i clarí de claus,2
antecedents de la trompeta actual3 i del cornetí de pistons.4 Però no és fins l’any 1855
que es té constància dels primers alumnes que estudien el cornetí de pistons al
Conservatori de Madrid, amb el professor José de Juan Martínez.
En altres capitals de l’estat espanyol també es crearen conservatoris de música (com el
conservatori de València l’any 1879, el de Múrcia l’any 1918, o el de Sevilla el 1933),
però cal dir que la consideració de “superior” va estar lligada al de Madrid fins a quasi
la meitat del segle XX.
El RCSMM va ser l’únic conservatori superior a Espanya durant molts anys, fins a la
segona meitat del segle XX. La resta de conservatoris només oferien ensenyament
professional perquè no estaven autoritzats a impartir l’ensenyament superior.
L’especialitat de trompeta s’oferia al RCSSM i, progressivament, es va implantar en
altres conservatoris professionals. Per exemple, en el conservatori de València això va
ocórrer l’any 1910, i en aquest cas concret hi havia un únic professor que impartia dues
1

Clarí: variant de la trompeta natural utilitzada a Espanya, sense pistons, i que només produïa les notes
de la sèrie harmònica del tub.
2

Clarí de claus: clarí amb un sistema de claus incorporat al cos de l’instrument, que permet realitzar
més notes que el clarí.
3
Trompeta: instrument bàsicament cilíndric de la família de vent metall, amb un sistema de pistons
que permet fer escales cromàtiques.
4
Cornetí de pistons: instrument bàsicament cònic de la família de vent metall, amb un sistema de
pistons que permet fer escales cromàtiques.
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especialitats, trompeta i trompa (Fontestad, 2006: 362), a causa de l’escassesa
d’alumnes en cada especialitat. L’explicació es troba en el fet que a València hi havia
una gran tradició de bandes de música (militars i civils), que estaven molt arrelades
(Gericó y López, 2001: 116) i que tenien escoles de música pròpies on oferien
l’ensenyament dels diversos instruments de vent. Els alumnes d’aquestes escoles rebien
una formació adequada i no solien inscriure’s en els conservatoris.

En aquesta època inicial era habitual que el professor de cada especialitat escrigués un
mètode per a ensenyar l’instrument als seus alumnes. Aquests mètodes mostraven un
esquema en què s’estructuraven de manera progressiva les dificultats tècniques que
l’alumne anava trobant en el procés d’aprenentatge, i estaven adreçats a desenvolupar
la tècnica instrumental de músics professionals. Així ho fa José de Juan a Madrid l’any
1830 amb el Método para Clarín (Navarro, 2014: 78-79), i a París l’any 1857 François
Dauverné amb el Méthode pour la trompette, tots dos per a clarí (denominació
tradicional a Espanya) o trompeta natural (denominació tradicional a França).
L’any 1855 es té constància d’alumnes que estudien el cornetí de pistons al RCSMM, i
per a aquests estudiants el professor de Juan elaborà un conjunt d’estudis (conservats
actualment a la biblioteca del RCSMM), estructurats per nivells. Tot i que aquests
treballs no estaven organitzats en forma de mètode, sí que podem afirmar que es tracta
del primer material didàctic que s’utilitza a Espanya per a la trompeta moderna. En
canvi, en altres països de Europa ja s’utilitzaven mètodes per a cornetí, com el de
Dauverné (1834).
El primer mètode complet de cornetí a Espanya data de 1862 i és obra de Jose María
Beltrán, tot i que no va ser gaire utilitzat en l’ensenyament als conservatoris. Dos anys
després, el 1864, Jean Baptiste Arban escrigué un mètode complet per a cornetí que
actualment continua sent un referent i que encara es programa com a llibre bàsic en
molts conservatoris del nostre país. Arban fou un virtuós de la trompeta que passà una
etapa important de la seua vida a Espanya, on oferia concerts. El seu mètode aborda
totes les qüestions tècniques necessàries per a la interpretació en la trompeta (trino,
flexibilitat, articulació, picat –senzill, doble i triple-, digitació, etc.); i, en la darrera part,
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aplica aquests aspectes tècnics a peces musicals (com ara fantasies i altres peces
virtuoses).
Però fou Tomás García Coronel, deixeble de José de Juan al RCSMM i posteriorment
professor en aquest conservatori, qui ha sigut considerat el fundador de l’actual escola
espanyola de trompeta. Virtuós d’aquest instrument, elaborà un mètode per a cornetí i
trompeta (1913), dividit en dos quaderns. El subtítol, Escuela práctica y progresiva,
realment és descriptiu del contingut i de l’esperit d’aquest treball: els exercicis estan
organitzats per cursos i el nivell de dificultat augmenta progressivament, tot i no ser tan
complet com el d’Arban.
Amb el Decret 2618/19665 se separen definitivament els ensenyaments elementals dels
professionals i dels superiors. Fins a aquest moment, els recursos didàctics que
s’empraven eren, en molts casos, del segle anterior. A partir d’aquest decret s’elaboren
nous materials didàctics específics per als ensenyaments elementals, i conviuen amb els
mètodes complets tradicionals.

5
Decreto 2618/1996, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación general de los Conservatorios de
Música.
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3. ANÀLISI DELS MÈTODES
3.1 Fase pre-descriptiva
Com s’ha esmentat, aquesta fase conté dues parts: en la primera cal seleccionar,
identificar i justificar el problema; en la segona, s’ha de delimitar l’àrea d’estudi i
resoldre la qüestió de sota quins criteris escollim allò que hem de comparar.
Aquesta primera fase es correspon amb el que hem exposat en els apartats 1.1 i 1.2, i
que no reproduïm ací novament per tal de no repetir allò ja explicat anteriorment.

3.2 Fase descriptiva
L’objectiu en aquesta fase és presentar les dades recopilades, estructurades en tres
apartats: macroestructura, índex i microestructura.

3.2.1 ALBEROLA/FAUS: LA TROMPETA (2001)
a) MACROESTRUCTURA
Aquest és el primer volum del quatre llibres que Vicent Alberola i Luis A. Faus han
escrit, adreçats als alumnes de trompeta de les ensenyances elementals. La primera de
les tres edicions data de l’any 2001 i es varen fer 5 impressions. De la segona i de la
tercera se’n han fet tres, d’impressions. En l’última edició s’afegeix un CD amb
l’acompanyament de les melodies que hi apareixen i té un total de 76 pàgines. La
col·lecció completa està editada actualment per Impromptu editores, després d’anys
editant-se amb Rivera editores.
Aquest llibre està adreçat per al primer curs de les ensenyances elementals i consta de
tres grans parts diferenciades. En la primera part es donen unes nocions teòriques sobre
diversos aspectes, que van acompanyades de dibuixos per a il·lustrar o fer més entenedor
el que estan explicant: els instruments que formen l’orquestra i la banda, quins
instrument constitueixen la família dels instruments de vent metall, i diversos dibuixos
amb les parts de la trompeta.
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La segona part són les nou unitats didàctiques de què consta aquest llibre. Cada unitat
didàctica té un objectiu diferenciat i totes s’estructuren d’una manera semblant, llevat
de les dos primeres: en primer lloc hi ha exercicis per a complir els objectius de cada
unitat, i, a continuació, duos o melodies populars, aquests últims amb l’acompanyament
del CD (vegeu l’annex 1).
La darrera part està formada per nou peces breus, de melodies i duos, amb
l’acompanyament del CD.

b) ÍNDEX
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c) MICROESTRUCTURA
PRÒLEG: Trobem la reproducció d’una dedicatòria manuscrita del catedràtic de
trompeta del Conservatoire National Supérieur de Musique et de Dance de Paris, Pierre
Thibaud, escrites en francès i traduïdes al castellà i al valencià.
INTRODUCCIÓ: Els autors repassen la trajectòria de la seua obra des de 1997, any en
què van escriure els quatre llibres per a les ensenyances elementals. Destaquen la
inclusió d’un CD amb l’acompanyament de les cançons populars, peces breus i duos
que apareixen en el llibre.
ORQUESTRA: Il·lustren amb dibuixos els instruments que formen una orquestra, i el
lloc que n’ocupa la trompeta.
BANDA: Il·lustren amb dibuixos els instruments que formen una banda, i el lloc que
n’ocupa la trompeta.
INSTRUMENTS DE VENT: S’hi esmenten els instruments que formen la família de
vent metall i els il·lustren amb dibuixos.
PARTS DE LA TROMPETA: En primer lloc, es mostra amb un dibuix la trompeta i
el broquet. A continuació, es descriuen les parts del broquet: anell, copa, granet i cua.
Tot seguit, s’hi expliquen les parts de la trompeta: el tudell, la bomba general, els pistons
i les seues bombes corresponents, el colze, la campana, les diverses anelles i la clau de
desguàs.
UNITAT DIDÀCTICA 1 (VIBRACIÓ I EMBOCADURA): explica la col·locació
que han de tindre els llavis per a tocar la trompeta. El primer pas ha de ser aprendre a
vibrar els llavis. Aquesta explicació s’acompanya d’una fotografia d’un xiquet en la
posició de tocar. Indica com s’ha d’agafar el broquet.
Tot seguit, hi ha sis exercicis amb rodones, blanques i negres, per a practicar solament
amb la vibració dels llavis i el broquet.
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UNITAT DIDÀCTICA 2 (TROMPETA I POSICIONS SOL-FA-MI): explica
succintament com s’ha d’agafar l’instrument. I apareixen nou exercicis amb les notes
Sol3, Fa3 i Mi3, per a ser tocats amb la trompeta. Utilitza figures de blanca, redona i
negra.
UNITAT DIDÀCTICA 3 (POSICIONS RE –DO I SIGNES DE REPETICIÓ):
afegeix a les notes de la unitat anterior el Re3 i Do3. Conté 12 exercicis i un duo per a
practicar amb la trompeta. Utilitza figures de blanca, redona i negra. Apareix el signe
de repetició.
UNITAT DIDÀCTICA 4 (EL PICAT, SIGNES DE PROLONGACIÓ I COMPÀS
DE 2/4, 3/4): inclou la lligadura de prolongació, el punt, el calderó i els compassos de
2/4 i 3/4. Parla per primera vegada del picat i explica que s’ha de pronunciar la síl·laba
“TA” al inici de cada so. Conté 11 exercicis breus i un duo. Proposa tocar els dos primers
exercicis primer amb el broquet i després amb la trompeta.
UNITAT DIDÀCTICA 5 (POSICIONS LA-SI-DO I ESCALA DE DO MAJOR):
amb l’aparició de les notes La3, Si3 i Do4, completa l’escala de Do major i explica
l’escala de La menor. 10 exercicis, 1 cançó popular i un duo.
UNITAT DIDÀCTICA 6 (DESENVOLUPAMENT DEL PICAT): en aquesta unitat
combina els elements presentats anteriorment sense incloure cap novetat. Hi ha 10
exercicis per a practicar el picat i tres melodies populars (una d’aquestes, com a duo
amb el professor).
UNITAT DIDÀCTICA 7 (INTERVALS DE TERCERES) aquesta unitat continua
amb una estructura semblant a l’anterior (10 exercicis, tres melodies populars i un duo).
Encara que a la majoria d’exercicis apareixen els intervals de 2a i de 3a, utilitza en
alguna ocasió l’interval de 4a (Sol 3- Do 4) picats. Fins aquesta unitat, continua utilitzant
les mateixes figures rítmiques. Apareix per primera vegada una indicació metronòmica
a les cançons populars.
UNITAT DIDÀCTICA 8 (POSICIÓ SI GREU): aquesta unitat (formada per 10
exercicis, dues cançons populars i un duo) afegeix el Si2 en tres exercicis. Incorpora la
figura de blanca amb punt.
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UNITAT DIDÀCTICA 9 (POSICIÓ RE AGUT): incorpora el Re4 en tres exercicis
dels 10 que conformen aquesta unitat, la qual es completa amb dues cançons populars i
un duo. Utilitza les figures totes les figures rítmiques que han aparegut anteriorment.
PECES BREUS I MÚSICA DE CAMBRA: al final del llibre trobem 6 cançons i 3
duos, tots escrits pels autors del llibre, amb l’acompanyament del CD.

3.2.2 P. WASTALL (1994): APRENDE TOCANDO LA TROMPETA Y EL
CORNETÍN DE PISTONES
a) MACROESTRUCTURA
Peter Wastall ha escrit, a més d’aquest mètode per a trompeta, altres mètodes per a
instruments de vent com el clarinet, el fagot, la flauta, el saxòfon, l’oboè, la trompa, el
trombó i el bombardí, i tots amb una filosofia semblant. El mètode de trompeta està
adreçat als alumnes de trompeta de les ensenyances elementals. La primera edició, en
anglès, data de l’any 1979 i va ser editada per l’editorial Boosey & Hawkes, encara que
després ha estat traduïda a molts idiomes. La versió espanyola, del 1994, l’ha feta
Alfredo García Martín-Córdova a l’editorial Mundimúsica Ediciones.

Aquest llibre consta de tres grans parts diferenciades. En la primera part es donen unes
nocions teòriques sobre diversos aspectes, que van acompanyades de dibuixos per a
il·lustrar o fer més entenedor el que estan explicant: diversos dibuixos amb les parts de
la trompeta i el cornetí de pistons, com agafar l’instrument, la col·locació del broquet i
la formació de l’embocadura. A continuació trobem indicacions d’elements de teoria
musical.
La segona part són les 24 unitats didàctiques de què consta aquest llibre. Cada unitat
didàctica té un objectiu diferenciat, però totes s’estructuren d’una manera semblant:
primer hi ha un contingut nou de llenguatge musical, seguit d’exercicis que varien en
nombre segons la unitat, i d’unes breus explicacions sobre un d’aquests apartats:
musicalitat, ajuda a la lectura i desenvolupament del so; a continuació, escales i arpegis,
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estudis, i melodies i duets. Cada contingut nou que apareix en una unitat el retrobem en
les següents, de manera que es continua treballant al llarg del llibre. I cada 8 unitats
s’avalua el progrés amb la presentació de peces de concert que utilitzen tot el material
aprés prèviament.
La darrera part està formada per la taula de digitació, les notes de cada una de les 7
posicions de la trompeta, una taula de compassos i un llistat de termes italians traduïts
al castellà.

Per a facilitar la lectura, i a causa del gran nombre d’unitats que presenta aquest llibre,
adjuntem una taula on es pot veure l’estructura i què conté cada unitat (vegeu l’annex
2).

b) ÍNDEX
Aquest mètode no presenta índex.

c) MICROESTRUCTURA
PRÒLEG: No n’hi ha.
INTRODUCCIÓ: Descriu l’estructura del llibre amb la divisió en 24 unitats, destacant
i donant-li importància al desenvolupament de la musicalitat. A continuació enumera
els continguts de cada unitat. Per a finalitzar, explica que existeix un llibre apart amb
l’acompanyament de piano per a les peces que conté aquesta obra.
PARTS DE LA TROMPETA: Descriu les parts que formen la trompeta i el cornetí de
pistons, amb sengles dibuixos.
POSICIÓ DE LES MANS, COL·LOCACIÓ DEL BROQUET, FORMACIÓ DE
L’EMBOCADURA I SONS NATURALS: Amb dos dibuixos mostra com s’ha
d’agafar la trompeta, tant amb la mà esquerra com amb la mà dreta. Indica que la
proporció del broquet en els llavis ha de ser la mateixa en el de dalt i en el de baix. Per
a comprovar-ho fa ús d’un mirallavis. Dóna tres indicacions per a la formació de
15
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l’embocadura. En primer lloc, el broquet es col·loca contra els llavis amb la pressió justa
per a evitar que s’escape l’aire. S’ha de procurar inflar les galtes i col·locar les
mandíbules de manera que es llavis puguen vibrar lliurement.
Com a primera nota amb l’instrument proposa el sol3, i després afegeix descendentment
el Fa3, Mi3, Re3 i Do2.
Proposa començar cada nota picada, és a dir, amb un moviment de llengua similar al
que es fa al pronunciar la lletra T.
MATERIAL PREPARATORI PER A LA UNITAT 1: Explica breument elements
teòrics de llenguatge musical que apareixen a les unitats següents. Així trobem les notes,
des del Do3 fins al Mi4, col·locades al pentagrama amb la clau de sol i les figures de
negra, blanca i redona. També explica els compassos de 2/4, 3/4 i 4/4 amb les barres de
compàs.
UNITAT 1: Explica que la trompeta és un instrument transpositor. Presenta les notes
Sol3, Fa3, Mi3, Re3 i Do3 amb la seua digitació en figures de blanques i negres. En
l’apartat de musicalitat explica l’agrupació de notes en frases i on respirar per a respectar
el discurs musical.
UNITAT 2: Incorpora el calderó i els silencis de blanca i de negra. En l’apartat de
desenvolupament del so proposa la pràctica de notes llargues, escoltant amb atenció el
so i prestant atenció a uns punts que considera fonamentals: que el diafragma done
suport a la columna de l’aire, que la posició de la trompeta permeta els llavis vibrar
lliurement, i que els músculs facials estiguen ferms però no agarrotats.
UNITAT 3: Afegeix les notes La3, Si 3 i Do4, i explica el puntet. Incorpora el compàs
de 3/4 i la figura de blanca amb puntet. Aconsella memoritzar passatges curts per a
desenvolupar la memòria musical.
UNITAT 4: Apareix el silenci de redona i la lligadura de prolongació. A l’apartat de
desenvolupament del so proposa uns exercicis per a comparar la formació de
l’embocadura amb les notes Do4, Sol3 i Do3. Per a la nota més aguda explica que s’ha
de tocar amb una pressió d’aire relativament forta, mantenint ferm el diafragma. Per a
les notes més greus cal baixar progressivament la llengua i la pressió del diafragma. Els
llavis han de vibrar lliurement sense canviar de lloc les comissures de la boca.
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UNITAT 5: Incorpora la nota Sib3 amb l’explicació del bemoll i la lligadura
d’expressió. A l’apartat de desenvolupament del so proposa uns exercicis per a lligar
dues notes amb la mateixa posició. Per a la lligadura ascendent s’han de contraure els
músculs de l’embocadura al mateix temps que s’eleven la llengua i la pressió del
diafragma. Per a la lligadura descendent s’ha de fer el procés invers, és a dir, amb la
relaxació del músculs de l’embocadura i un lleuger descens de la llengua i de la pressió
del diafragma.
UNITAT 6: Explica la tonalitat de Fa major i la figura de corxera. A l’apartat d’ajuda
per a la lectura musical proposa llegir les corxeres agrupades de dos en dos en bloc, com
a paraules de dos síl·labes.
UNITAT 7: Incorpora les notes Si2 i La2 i explica les tonalitats de Do major i La menor.
A l’apartat de desenvolupament del so proposa exercicis per a treballar el registre greu.
A mesura que descendeixes s’ha d’engrandir la cavitat bucal i augmentar la distància
entre les dents. També s’ha de comprovar l’angle que forma la trompeta amb el cap per
a assegurar-se que el llavi inferior vibra lliurement.
UNITAT 8: Apareixen i s’expliquen tres nous elements teòrics: l’staccato, el signe de
repetició i la utilització de termes italians. En aquest últim punt fa referència al llistat
d’abreviatures que es troba a la unitat 12 i al llistat de termes en italià que es troben a
l’última pàgina del llibre. A l’apartat de desenvolupament del so proposa exercicis de
posició fixa per a treballar la flexibilitat. Utilitza la primera nota per a formar
correctament l’embocadura. Escriu les mateixes indicacions que a la unitat 5.
PECES DE CONCERT PER A LES UNITATS 1-8: Tres peces amb acompanyament
de piano: un fragment del minuet de la Sonata número 3, op. 99 de James Hook,
arranjada per Peter Wastall; un fragment del cor de l’òpera Paris i Elena de Christoph
Willibald Gluck, arranjada per Peter Wastall; i Granito de Keith Ramon Cole.
UNITAT 9: Incorpora les notes Re4 i Fa#3 amb l’explicació del sostingut, i explica les
tonalitats de Sol major i Mi menor. Proposa l’escala i l’arpegi de Do major per a tocarlos de memòria. Pel que fa a l’apartat de desenvolupament del so, continua amb un
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exercici de flexibilitat amb posicions fixes en què explica que s’ha de fer la mínima
pressió del broquet contra els llavis sense permetre un so nasal o apretat.
UNITAT 10: Explica l’accent ( >), que ha de realitzar-se atacant la nota en qüestió amb
un colp fort de la llengua o combinat amb un xicotet colp del diafragma. Incorpora la
figura de negra amb punt. En l’apartat de desenvolupament del so continua amb
exercicis de flexibilitat. Recomana no separar el broquet dels llavis entre exercicis i
utilitzar les síl·labes “TI-TU-TA” per a les lligadures descendents i “TA-TU-TI” per a
les ascendents.
UNITAT 11: Incorpora el Do#4 i explica la tonalitat de Re major i les alteracions
accidentals. En l’apartat de desenvolupament del so presenta un exercici de flexibilitat
amb corxeres que s’ha de tocar a una velocitat major que el de la unitat precedent.
UNITAT 12: Explica el becaire i algunes indicacions dinàmiques: pp, p, mp, mf, f, ff,
cresdendo i diminuendo. En l’apartat de musicalitat indica que es preste atenció a
l’afinació tant en els crescendi com en els diminuendi.
UNITAT 13: Incorpora les notes Sol#3 i Mi4 i el silenci de corxera. Explica com saber
la tonalitat menor partint de la tonalitat major. Proposa l’escala i l’arpegi de La menor
harmònica per a tocar-los de memòria. Pel que fa al desenvolupament del so, presenta
un exercici amb notes llargues lligades, a distància de semitò.
UNITAT 14: Explica els compassos de subdivisió ternària i incorpora el compàs de 6/8.
En l’apartat d’ajuda a la lectura musical proposa llegir les corxeres agrupades en blocs
de tres, com a paraules de tres síl·labes.
UNITAT 15: Incorpora les notes Mib3 i Mib4 i explica les notes enharmòniques i la
tonalitat de Sib major. Proposa l’escala i l’arpegi de Mi menor harmònica per a tocarlos de memòria. En l’apartat de desenvolupament del so presenta un exercici de
flexibilitat que comença pel Mi4.
UNITAT 16: Explica l’articulació tenuto (-) i les caselles de repetició. Pel que fa a
l’apartat de musicalitat, explica que quan el caràcter general d’una peça suggereix que
l’articulació que s’ha d’emprar és staccato, s’ometen els punts sobre les notes.
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PECES DE CONCERT PER A LES UNITATS 9-16: Tres peces amb
acompanyament de piano: un fragment de dos àries de trompeta de Jean-Baptiste Lully,
arranjades per Peter Wastall; Soliloquio de Derek Hyde; i Medianoche en Tobago de
Peter Wastall.
UNITAT 17: Incorpora el Fa4 i ornaments de dues notes. En l’apartat de
desenvolupament del so continua amb un exercici de flexibilitat amb posició fixa, on
alguns harmònics ja no van consecutius.
UNITAT 18: Explica les semicorxeres i la síncope. Proposa l’escala i l’arpegi de Fa
major per a tocar-los de memòria. En l’apartat d’ajuda a la lectura musical proposa llegir
les corxeres agrupades en blocs de quatre, com a paraules de quatre síl·labes.
UNITAT 19: Incorpora el Sib2 i la figura de corxera amb punt. En l’apartat d’ajuda a
la lectura musical proposa utilitzar la paraula TAITA cada vegada que apareix un ritme
amb punt, i així agrupar una semicorxera solta amb la següent nota.
UNITAT 20: Explica el silenci de semicorxera i proposa tres patrons rítmics amb una
corxera i dos semicorxeres. Proposa l’escala i l’arpegi de Sib major en negres del Si2 al
Sib3, per a tocar-los de memòria. En l’apartat de musicalitat, proposa de pronunciar la
síl·laba DA per a aconseguir una articulació suau quan s’indica que un fragment és
legato.
UNITAT 21: Apareix una nova nota, el do#3. Com que la digitació d’aquesta nota és
amb els tres pistons al mateix temps i aquest fet dóna una afinació molt alta, s’ha de
corregir aquesta afinació amb el llavi. Incorpora el compàs de 3/8. En l’apartat de
desenvolupament del so proposa un exercici de notes llargues lligades a distància de
semitò descendent. Per afinar el Do#3 afirma que es pot corregir alçant un poc el tercer
pistó, encara que el més normal és corregir l’afinació amb una xicoteta relaxació de
l’apertura labial (des del meu punt de vista, estem davant d’un error de traducció, ja que
si s’alça el tercer pistó, no s’afina la nota. Al meu parer, el que l’autor volia expressar
és que cal traure la bomba del tercer pistó).
UNITAT 22: Explica el treset de corxeres i incorpora el compàs de 2/2. Proposa l’escala
i l’arpegi de Sib major en corxeres i tresets de semicorxeres del Sib2 al Fa4, per a tocarlos de memòria. En l’apartat de desenvolupament del so presenta un exercici de

19

Materials didàctics per a trompeta: anàlisi comparada
Conrado Gastaldo VIdal

flexibilitat en negres en què torna recordar que el llavi inferior ha d’estar lliure per a
vibrar en el registre greu.
UNITAT 23: Incorpora les notes Fa#4 i Sol4. En l’apartat de desenvolupament del so
presenta un exercici de flexibilitat fins la nota Sol4.
UNITAT 24: Explica el mordent, del qual diu que s’ha de tocar a temps i el més curt
possible. Proposa l’escales i els arpegis de Sol, Do i Mi majors, per a tocar-los de
memòria. Pel que fa a la de Do major, comença del Do3 fins el Sol5 amb corxeres i
tresets de corxeres. En l’apartat de musicalitat s’ha d’utilitzar l’articulació que el
caràcter de cada peça necessite.
PECES DE CONCERT PER A LES UNITATS 17-24: Cinc peces amb
acompanyament de piano: la marxa de l’opera Escipión de G. F. Händel arranjada per
Peter Wastall, Un juego popular de József Karai, Serenata de la ópera El amante celoso
de Anré Gréty arranjada per PeterWastall. Preludio del Te deum de M. A. Charpentier
arranjada per Peter. Wastall i Suburban Sunday de Keith Ramon Cole.

3.2.3 MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BOSCA (2015): YO Y MI TROMPETA
a) MACROESTRUCTURA
Yo y mi trompeta enseñanzas elemnetales 1 és el primer dels dos volums que Miguel
Ángel García Bosca té publicats a l’editorial Piles. Alguns exercicis i cançons que hi
conté porten acompanyament rítmic i harmònic, i es poden descarregar en l’adreça
http://editorialpiles.com/yoymitrompeta o bé escanejant un codi QR que es troba en el
llibre.
Aquest llibre conté 8 unitats didàctiques, amb una explicació prèvia de com es treballa
cada unitat. En total hi ha 126 pàgines.
Totes les unitats tenen aquesta mateixa estructura:
Secuenciación: mitjançant un esquema s’ofereix una seqüenciació orientativa dels
continguts que es treballen en cada unitat amb la finalitat que el professor puga pautar
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l’estudi diari. També apareixen 4 pentagrames per a escriure allò que el professor
considere.
Vamos a respirar: en aquesta secció apareixen 4 exercicis escrits en forma de duo
(professor- alumne) per a treballar la respiració, el control de la columna del aire, el
ritme, el picat i l’emissió. En tots els exercicis s’ha de bufar pel tudell del broquet
Vamos a vibrar: en aquesta secció es treballa la vibració dels llavis, a més de la
respiració, el control de la columna del aire, el ritme, el picat i l’emissió. Utilitza 4
exercicis, escrits en forma de duo (professor-alumne), en totes les unitats llevat de la
tercera, que n’empra 3. Encara que tots els exercicis porten acompanyament de piano,
alguns només porten una base rítmica sense definir l’altura de la nota.
Vamos a calentar: apareixen 4 exercicis en totes les unitats, llevat de la unitat 3 que en
té 3, per a realitzar-los amb el broquet i amb la trompeta.
Vamos a tocar: aquesta secció conté un primer apartat anomenat Digitación, on es
treballen 4 exercicis de digitació amb la trompeta, però sense tocar-la. La velocitat
d’aquests exercicis va progressivament de 60-120.
En un segon apartat, anomenat Elementos básicos de teoría, s’explica breument
continguts de llenguatge musical que apareixen en la unitat i es treballen amb exercicis.
Tots els exercicis s’han de cantar abans de tocar amb la trompeta.
Vamos a improvisar: en aquesta secció es treballa la improvisació a través d’exercicis
amb acompanyament de CD, des dels coneixements musicals adquirits en cada unitat.
L’alumne ha de completar alguns compassos amb les notes i figures que s’indica en
cada unitat.
Mis canciones: en aquesta secció apareixen de 2 a 4 cançons populars i 2 duos. Totes
les cançons duen acompanyament de CD.
Per a facilitar la lectura adjuntem una taula on es pot veure l’estructura i què conté cada
unitat (vegeu l’annex 3).
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b) ÍNDEX

22

Materials didàctics per a trompeta: anàlisi comparada
Conrado Gastaldo VIdal

c) MICROESTRUCTURA
PRÒLEG: Trobem una dedicatòria del professor de trompeta Manuel López Torres.
INTRODUCCIÓ: No en presenta.

UNITAT 1: Aquesta unitat és la més extensa ja que introdueix conceptes que estaran
presents al llarg del llibre.
En l’apartat Vamos a respirar, explica els tres temps de la respiració (inspiració,
respiració i pausa respiratòria) i hi proposa exercicis. També mostra les parts del broquet
a través d’una fotografia.
Seguidament proposa 4 exercicis que consisteixen en bufar pel tudell del broquet de
manera continuada.
En l’apartat Vamos a vibrar explica què són els llavis i la seua funció. Per a produir un
so amb els llavis afirma que s’han d’unir els llavis i expulsar l’aire amb força fins que
es produïsca. Proposa 4 exercicis amb la nota Sol3 amb l’acompanyament del CD.
En l’apartat Vamos a calentar explica que el broquet s’agafa amb dos dits de la mà
esquerra, per extrem superior del tudell. Per a fer sonar el broquet, s’han de vibrar els
llavis i apropar-hi el broquet. Proposa 4 exercicis amb la nota Sol3 amb el broquet i
introdueix el picat per a la segona nota pronunciant la síl·laba TA.
En l’apartat Vamos a tocar mostra, amb un dibuix, les parts de la trompeta i explica la
manera de netejar l’instrument per dins i el manteniment de les diverses bombes.
També explica, mitjançant fotografies, com s’ha de sostenir la trompeta. Sobre la
posició corporal explica que els muscles i els braços han d’estar en una posició còmoda,
solta i descansada. Per als alumnes que comencen amb la trompeta, proposa dos
instruments d’un tamany més reduït com són la corneta i la trompeta pocket.
En el subapartat Digitación, explica la necessitat d’una bona digitació per a la pràctica
de la trompeta. S’ha de tindre una postura correcta de la trompeta (“hay que estar
derecho y suelto”).
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En el subapartat Elementos básicos de teoría, explica el pentagrama, la clau de sol, el
compàs de 4/4, el nom de les notes de l’escala de Do major i les figures de redona i
blanca i els seu silencis.
Proposa 13 exercicis en aquesta secció i comença amb les notes Sol3, Fa3, Mi3, Re3 i
Do3. Recomana sempre l’ús del metrònom.
En l’apartat Vamos a improvisar explica què és improvisar i proposa 2 exercicis per a
improvisar amb qualsevol de les notes que han aparegut en la unitat en figura de blanca.
En l’apartat Mis canciones apareixen 3 cançons populars i 2 duos.

UNITAT 2: En l’apartat vamos a respirar proposa 4 exercicis en compàs de 4/4 en
figures de redona i blanca, articulades amb la síl·laba TA.
En l’apartat vamos a vibrar proposa 4 exercicis, des quals els 3 primers no tenen definida
cap nota i l’últim la nota Sol3. Incorpora la figura de negra i el seu silenci i articula els
sons amb la síl·laba TA.
En l’apartat vamos a calentar proposa 4 exercicis sense cap nota definida i utilitza les
figures de redona, blanca i negra.
En l’apartat vamos a tocar apareixen 4 exercicis de digitació i 4 exercicis amb la
trompeta. Incorpora la nota La3.
En l’apartat vamos a improvisar proposa 2 exercicis per a improvisar amb les notes Do3,
Mi3 i Sol3 i les figures de redona i blanca.
En l’apartat mis canciones apareixen 3 cançons populars i 2 duos.

UNITAT 3: En l’apartat vamos a respirar proposa 3 exercicis en compàs de 4/4 en
figures de redona, blanca i negra.
En l’apartat vamos a vibrar proposa 3 exercicis sense cap nota definida. Utilitza el
compàs de 4/4 i les mateixes figures que l’apartat anterior.
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En l’apartat vamos a calentar proposa 3 exercicis amb les notes Sol3 i Si3. Per a la nota
més aguda aconsella pronunciar la síl·laba TI. Utilitza les figures de redona, blanca i
negra.
En l’apartat vamos a tocar apareixen 3 exercicis de digitació i 3 exercicis amb la
trompeta. Incorpora la nota Si3.
En l’apartat vamos a improvisar proposa 3 exercicis per a improvisar amb les notes Re3,
Fa3 i Sol3 i les figures de redona, blanca i negra.
En l’apartat mis canciones apareixen 3 cançons populars i 2 duos.

UNITAT 4: En l’apartat vamos a respirar proposa 4 exercicis en compàs de 4/4 en
figures de blanca, negra i corxera.
En l’apartat vamos a vibrar proposa 4 exercicis. Els 3 primers amb una nota sense definir
i l´últim amb dues notes definides, el Sol i el Si. Per a la nota superior aconsella també
pronunciar la síl·laba TI. Utilitza el compàs de 4/4 i les figures de redona, blanca i negra.
En l’apartat vamos a calentar proposa 4 exercicis, tres sense notes definides i un amb
les notes Sol3 i Si3. Per a la nota més aguda aconsella pronunciar la síl·laba TI. Utilitza
les figures de redona, blanca, negra i corxera.
En l’apartat vamos a tocar apareixen 4 exercicis de digitació i 4 exercicis amb la
trompeta. Incorpora la lligadura de prolongació i la figura de corxera i el seu silenci.
En l’apartat vamos a improvisar proposa 2 exercicis per a improvisar amb les notes Do3,
Re3, Mi3, Fa3 i Sol3 i les figures de redona, blanca, negra i corxera.
En l’apartat mis canciones apareixen 4 cançons populars i 2 duos.

UNITAT 5: En l’apartat vamos a respirar proposa 4 exercicis en compàs de 4/4 i 2/4
en figures de blanca, negra i corxera.
En l’apartat vamos a vibrar proposa 4 exercicis. Els 3 primers amb dues notes sense
definir i l´últim amb dues notes definides, el Sol i el Si. Per a la nota més aguda aconsella
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pronunciar la síl·laba TI. Utilitza el compàs de 4/4 i 2/4 i les figures de redona, blanca i
negra i corxera.
En l’apartat vamos a calentar proposa 4 exercicis, tres sense notes definides i un amb
les notes Sol3 i Si3. Per a la nota més aguda aconsella pronunciar la síl·laba TI. Utilitza
les figures de blanca, negra i corxera.
En l’apartat vamos a tocar apareixen 4 exercicis de digitació i 4 exercicis amb la
trompeta. Incorpora la lligadura d’expressió, el compàs de 2/4 i el seu silenci. Apareix
la nota Do4. Les notes lligades apareixen per graus conjunts.
En l’apartat vamos a improvisar dóna la definició d’un acord i d’un arpegi i escriu els
acords de tots els graus de l’escala de Do major. Apareix l’acord de tònica amb el xifrat
americà C. Proposa 4 exercicis per a improvisar amb les notes Do3, , Mi3, i Sol3 i les
figures que hi han aparegut anteriorment.
En l’apartat

mis canciones apareixen 4 cançons populars i 2 duos. Llevat de 4

compassos en què apareix la lligadura d’expressió, totes les cançons i duos estan picats.

UNITAT 6: En l’apartat vamos a respirar proposa 4 exercicis en compàs de 3/4 i 2/4
en figures de blanca amb punt, blanca, negra i corxera. Incorpora dues notes diferents i
aconsella pronunciar la síl·laba TI per a la més aguda.
En l’apartat vamos a vibrar proposa 4 exercicis amb les notes Do3, Re3, Mi3 i Fa3. Per
a aconseguir aquests sons, s’han de cantar interiorment les notes i pensar en la síl·laba
“HA” per a les notes Do i el Mi, i la síl·laba “HE” per a les notes RE i FA. Utilitza el
compàs de 3/4 i 2/4 i les figures de redona, blanca amb punt. Les notes estan lligades.
En l’apartat vamos a calentar proposa 4 exercicis amb les notes Do3, Re3, Mi3, Fa3 i
Sol3, lligades. Per a la nota superior indica la síl·laba “HE”. Utilitza les figures de blanca
amb punt, blanca i negra.
En l’apartat vamos a tocar apareixen 4 exercicis de digitació i 4 exercicis amb la
trompeta. Incorpora la figura de blanca amb punt i el seu silenci i el compàs de 3/4 i el
seu silenci. Apareix la nota Si2.
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En l’apartat vamos a improvisar apareix l’arpegi de sèptima de dominant amb el xifrat
americà G7. Proposa 4 exercicis per a improvisar amb les notes Si2, , Re3, Fa3, i Sol3 i
les figures que hi han aparegut anteriorment.
En l’apartat Mis canciones apareixen 2 cançons populars i 2 duos sense cap lligadura
d’expressió.

UNITAT 7: En l’apartat vamos a respirar proposa 4 exercicis en compàs de 4/4, 3/4 i
2/4 en figures de blanca amb punt, blanca, negra amb punt, negra i corxera. Utilitza dues
notes diferents i aconsella pronunciar la síl·laba TI per a la més aguda.
En l’apartat vamos a vibrar proposa 4 exercicis amb les notes Do3, Re3, Mi3 i Fa3. Per
a aconseguir aquests sons, s’han de cantar interiorment les notes i pensar en la síl·laba
“TA” per a les notes greus, i la síl·laba “TE” per a les notes agudes. Utilitza el compàs
de 3/4 i 2/4 i les figures de redona, blanca amb punt. Les notes estan picades.
En l’apartat vamos a calentar proposa 4 exercicis amb les notes Do3, Re3, Mi3, Fa3 i
Sol3, lligades i picades. Utilitza les figures de blanca amb punt, blanca i negra amb punt,
negra i corxera.
En l’apartat vamos a tocar apareixen 4 exercicis de digitació i 4 exercicis amb la
trompeta. Incorpora la figura de negra amb punt i el seu silenci i el signe de repetició.
Explica l’anacrusi. Apareixen tres compassos amb notes lligades en interval de una
tercera descendent.
En l’apartat vamos a improvisar explica l’estructura harmònica que conformen els
acords de tònica i de sèptima de dominant. Proposa 4 exercicis per a improvisar amb les
notes Do3, Mi3 i Sol3 on apareix el xifrat de l’acord de tònica i Si2, , Re3, Fa3, i Sol3
on apareix el xifrat de l’acord de sèptima de dominant, utilitzant les figures que hi han
aparegut anteriorment.
En l’apartat mis canciones apareixen 4 cançons populars i 2 duos.
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UNITAT 8: En l’apartat vamos a respirar proposa 4 exercicis en compàs de 4/4, 3/4 i
2/4,en figures de, blanca, negra amb punt, negra, corxera i semicorxera. Utilitza dues
notes diferents i aconsella pronunciar la síl·laba TI per a la més aguda. Als exercicis
amb semicorxeres sols utilitza una nota sense definir.
En l’apartat vamos a vibrar proposa 4 exercicis amb les notes Do3, Re3, Mi3, Fa3 i
Sol3. Proposa pensar en les síl·labes “TA”, “TE”, “TI” per a les notes picades i “HA”
“HE” “HI” per al les notes lligades. Utilitza el compàs de 3/4 i 4/4 i afegeix la figura de
semicorxera.
En l’apartat vamos a calentar proposa 4 exercicis amb les notes Do3, Re3, Mi3, Fa3 i
Sol3, lligades i picades. Afegeix la figura de semicorxera.
En l’apartat vamos a tocar apareixen 4 exercicis de digitació i 4 exercicis cromàtics amb
la trompeta. Incorpora la figura de semicorxera i el seu silenci. Explica les alteracions
(sostingut, bemoll i becaire) i l’escala cromàtica.
En l’apartat vamos a improvisar proposa 4 exercicis per a improvisar amb les notes Do3,
Mi3 i Sol3 on apareix el xifrat de l’acord de tònica i Si2, , Re3, Fa3, i Sol3 on apareix
el xifrat de l’acord de sèptima de dominant, utilitzant les figures que hi han aparegut
anteriorment.
En l’apartat mis canciones apareixen 4 cançons populars i 2 duos.

3.3 Fase interpretativa
Per a interpretar les dades exposades en la fase anterior, hem fet servir 9 ítems, extrets
dels objectius i continguts del Decret 159/2007.
Objectius:
- Descobrir la necessitat d’adoptar la posició corporal que permeta respirar amb
naturalitat i que afavorisca la correcta col·locació de l’instrument i la coordinació entre
les dos mans.
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- Fer possible que l’alumne adquirisca els principis bàsics de l’emissió, l’afinació i
l’articulació, per mitjà del control, la respiració i la formació de l’embocadura.
Continguts:
-

Estudi de l’emissió del so. Pràctica de les distintes articulacions. Treball de la
dinàmica. Desenrotllament de la flexibilitat dels llavis, amb la pràctica
d’intervals lligats i amb posicions fixes.

Així, els ítems emprats són els següents:
-

Posició corporal

-

Embocadura

-

Dinàmiques

-

Emissió del so

-

Flexibilitat dels llavis

-

Respiració

-

Articulació

-

Digitació

-

Instruments afins

Com s’ha explicat anteriorment, el motiu per a escollir aquests objectius i continguts és
la importància que tenen aquests aspectes tècnics en el desenvolupament instrumental
dels futurs trompetistes.
Cal ressenyar que el llibre de Peter Wastall té 24 unitats perquè no només va dirigit al
primer curs de les ensenyances elementals, sinó que inclou continguts (estructurats de
manera progressiva) corresponents als primers graus de l’instrument, com ho denomina
l’autor. Per a aquest treball d’interpretació hem seleccionat les 8 primeres unitats del
llibre de Wastall, ja que s’hi pot establir un paral·lelisme amb les obres d’Alberola/Faus
i García Boscá, en els aspectes següents:
-

registre de l’instrument

-

nombre d’exercicis

-

cançons
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-

figures de mesura

-

nombre d’unitats

A més, el llibre de Wastall s’estructura en blocs de 8 unitats, al final de les quals apareix
una recopilació que inclou tots els continguts treballats. Això és un argument més per a
seleccionar el primer bloc de 8 unitats de Wastall.

3.3.1 INTERPRETACIÓ DEL LLIBRE LA TROMPETA D’ALBEROLA/FAUS
(2001)
a) POSICIÓ CORPORAL: Llevat de com s’ha d’agafar la trompeta i el broquet i les
fotografies que il·lustren aquestes explicacions, Alberola/Faus no tracten el tema de la
posició corporal. Cal ressaltar una errada en la indicació que donen dels dits que activen
els pistons,. Sens dubte són l’índex, el cor i l’anular, i no el polze.
b) EMBOCADURA: Indiquen que per a tocar la trompeta s’ha d’aprendre primer a
vibrar els llavis. Aconsellen, per a la posició que han de tindre els llavis, pronunciar una
paraula acabada amb m i expulsar l’aire amb força.
c) DINÀMIQUES: No n’apareixen en tot el llibre.
d) EMISSIÓ DEL SO: Els autors proposen la nota Sol3 com a primera nota per a
començar. En primer lloc amb la vibració dels llavis solament, i després amb el broquet
i la trompeta.
Alberola/Faus no utilitzen la llengua per a l’emissió del so al inici del llibre. És en la
unitat 4 on indiquen que s’ha de pronunciar la síl·laba TA a l’inici de cada so.
e) FLEXIBILITAT DELS LLAVIS: En aquest apartat cal destacar que, llevat de dos
compassos que apareixen de manera esporàdica en un duo, no hi ha cap exercici ni cançó
on es tracte la flexibilitat.
f) RESPIRACIÓ: Quant a la respiració, no n’ofereixen cap explicació del
funcionament, ni tampoc no incorporen exercicis per a treballar aquest apartat. En
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aquesta línia, destaca la mancança de signes que indiquen com i on respirar en els
diferents exercicis i cançons.
g) ARTICULACIÓ: A l’obra d’Alberola/Faus destaca la pràctica totalitat de
l’articulació picada, i proposen la síl·laba TA tant per al registre greu com per al agut.
Tampoc els autors fan ús dels accents.
h) DIGITACIÓ: Respecte de la digitació, llevat de les indicacions que els autors donen
cada vegada que apareix una nova nota, no proposen cap exercici específic per a
treballar-la.
i) INSTRUMENTS AFINS: Encara que en l’apartat “Instruments de vent metall”
Alberola/Faus presenten el fiscorn juntament amb la resta d’instruments de la família de
metall, no el proposen com un instrument amb què començar. En aquest sentit, trobe a
faltar la corneta. Tot i que aquest instrument no és molt utilitzat en les agrupacions
musicals del territori valencià, les seues dimensions més reduïdes poden adaptar-se
millor a alguns xiquets.

3.3.2 INTERPRETACIÓ DEL LLIBRE DE WASTALL (1994)
a) POSICIÓ CORPORAL: En aquest apartat, Wastall es limita a explicar com s’ha
d’agafar la trompeta amb les dues mans, sense anar-hi més enllà.
b) EMBOCADURA: Wastall afirma que el broquet es col·loca contra els llavis amb la
pressió justa per a evitar que s’escape l’aire, i amb la mateixa proporció entre el llavi
superior i l’inferior.
Assenyala que els músculs de les galtes han d’estar ferms, i així s’evita que s’inflen. La
mandíbula es col·loca de manera que els llavis puguen vibrar lliurement. Aquest punt fa
referència, de manera implícita, a l’angle que ha de dibuixar la trompeta respecte de
l’instrumentista (Farkas, 1962).
A diferència dels altres dos mètodes, Wastall no indica que s’haja de treballar la vibració
dels llavis ni el broquet per separat.
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c) DINÀMIQUES: No és fins la unitat 8 quan incorpora algunes dinàmiques (p, mp,
mf, f-). Fins aquest moment no dóna cap indicació dinàmica ni fa cap referència en
aquest sentit.
d) EMISSIÓ DEL SO: Wastall proposa el Sol3 com a primera nota per a començar.
Com que aquesta és una nota a l’aire6 , es pot donar el cas que isca el Do3 o el Do4. En
aquest cas aconsella relaxar el centre de l’apertura labial si el primer so és més agut que
el Sol3, i pel contrari, reafirmar el centre dels llavis si la nota que es produeix és més
baixa. Indica que s’ha d’utilitzar la llengua per a l’emissió del so i proposa utilitzar la
lletra T. A diferència dels altres dos llibres, no recomana treballar la vibració dels llavis
ni el broquet.
e) FLEXIBILITAT DELS LLAVIS: Aborda aquest aspecte dins de l’apartat
“Desenvolupament del so” amb exercicis tècnics, on precisa que per a canviar a un
harmònic superior lligat s’ha de produir una petita contracció dels músculs de
l’embocadura i, al mateix temps, elevar la llengua i la pressió del diafragma. Pel contrari,
en una lligadura descendent entre dos harmònics, aconsella una xicoteta relaxació del
músculs de la boca i un lleuger descens de la llengua i del diafragma.
f) RESPIRACIÓ: Wastall no ofereix cap explicació del seu funcionament ni proposa
cap exercici per a treballar la respiració. Solament, quan en l’apartat de “Musicalitat”
parla de l’agrupació de notes en frases, aconsella respirar després de les frases musicals.
A banda d’aquesta explicació, no hi ha cap signe de puntuació o marca que indique on
s’ha de respirar ni de quina manera.
g) ARTICULACIÓ: Wastall fa ús tant del picat com del lligat, encara que per a les
primeres unitats utilitza el picat. Com altres autors, Wastall recomana per a cada registre
vocals diferents: TU per a l’agut, TA per al registre mitjà i TAA per al greu.7 Destaca
l’ús del picat staccato en l’última unitat.

6

Nota a l’aire: quan no es necessari activar cap pistó per a produir -la.
El traductor ha mantingut les grafies de l’original (TU, TA, TAA). Però caldria revisar la
correspondencia dels sons d’aquestes síl·labes amb la nostra llengua.
7
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h) DIGITACIÓ: Respecte de la digitació, l’autor es limita a indicar quina és la digitació
cada vegada que presenta una nota nova. No proposa cap exercici específic per a tractar
aquest punt.
i) INSTRUMENTS AFINS: Ja en el títol,8 Wastall no fa cap distinció entre aquests
dos instruments. Això ve donat pel fet que l’autor haja desenvolupat la seua carrera
professional al Regne Unit, on la trompeta i la corneta conviuen en les diverses
formacions musicals que hi ha al país. Encara que la manera de tocar els dos instruments
és similar, la major diferència es troba en el so, més dolç i menys estrident en la corneta.
Aquesta circumstància és a causa de les seues característiques constructives. A
diferència de la trompeta, que és un tub cilíndric, la corneta és un tub majoritàriament
cònic.

3.3.3 INTERPRETACIÓ DEL LLIBRE DE MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BOSCÁ
(2015)
a) POSICIÓ CORPORAL: Les indicacions de García Boscá proposen una posició on
el cos, especialment els muscles i els braços, ha de mantenir-se en una posició solta,
còmoda i descansada. Els colzes no han d’estar apegats al cos ni tampoc massa separats.
b) EMBOCADURA: En aquest apartat, l’autor explica la funció dels llavis com a
generadors de la vibració necessària per a excitar la columna d’aire del tub. Proposa
treballar la vibració dels llavis però no dóna indicacions de com fer-ho, llevat que diu
“uniràs els llavis i bufaràs amb força”. Crida l’atenció el fet que, tenint en compte la
importància d’aquest apartat, no precisa cap explicació de com s’ha de conformar una
correcta embocadura.
c) DINÀMIQUES: Igual que Alberola/Faus, García Boscá omet qualsevol tipus
d’indicació dinàmica.

8

Aprende tocando la trompeta y el cornetín de pistones.
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d) EMISSIÓ DEL SO: Encara que proposa la nota Sol3 com a primera nota per a
començar, no insisteix en aquest punt i tria indistintament entre les notes Sol3, Fa3, Mi3,
Re 3 i Do3. No utilitza la llengua per a l’emissió del so a l’inici del llibre i proposa la
síl·laba HA. Per a l’emissió del so treballa la vibració dels llavis, el broquet i la trompeta.
e) FLEXIBILITAT DELS LLAVIS No aborda aquest aspecte en tot el llibre, ni tan
sols esporàdicament apareix una lligadura en posició fixa en cap cançó o exercici.
f) RESPIRACIÓ: Quant a la respiració, en cada unitat ofereix exercicis que treballen
la capacitat pulmonar. Destaca d’aquesta manera la importància que l’autor dóna a la
respiració i a la columna de l’aire.
Al llarg de tot el llibre apareix el signe de puntuació del llenguatge escrit (coma) per a
indicar el lloc on s’ha de respirar. D’altra banda, no diu res sobre els diferents tipus de
respiració.9
g) ARTICULACIÓ: A l’obra de García Boscá destaca majoritàriament el picat com
l’articulació més emprada, encara que utilitza, en alguns exercicis amb broquet i algunes
cançons, lligadures en intervals no majors d’una tercera.
Introdueix el concepte de la diferenciació de vocals per a diferents registres. Aconsella
pronunciar síl·labes amb la vocal a (HA i TA) en el registre greu, i altres com e i i (HE,
TE, HI, TI) en registres més aguts.10
h) DIGITACIÓ: Respecte de la digitació, l’autor inclou exercicis de digitació en cada
unitat, i es treballa de manera específica la digitació amb el metrònom, augmentant-ne
progressivament la velocitat. El fet que aquets exercicis solament se centren en l’aspecte
mecànic de la digitació, sense utilitzar elements musicals, fa que l’alumne focalitze
l’atenció només en els dits i automatitze aquest aspecte.
i) INSTRUMENTS AFINS: García Boscà aconsella la utilització de la corneta i de la
trompeta pocket per les seues dimensions més reduïdes en comparació amb la trompeta,

9
Atenent al lloc on emplacem l’aire absorbit i els distints mecanismes que hi intervenen, es distingeixen
tres tipus de respiració: alta o clavicular, toràcica o intercostal, i baixa o diafragmàtica.
10
D’aquesta manera la llengua redueix l’espai en la cavitat bucal, i així ajuda que l’aire isca amb més
pressió.
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en aquells casos en els quals, per les característiques corporals de l’alumne (alçada, etc.),
se li adeqüe millor.

3.4 Fase de juxtaposició
En aquest apartat presentem, en taules, els objectius i continguts escollits del Decret
159/2007 i els juxtaposem i confrontem amb el que han plantejat els autors respecte a
aquests.
a) POSICIÓ CORPORAL:
AUTORS / LLIBRES

OBJECTIU/CONTINGUT: Posició corporal

Aquests autors expliquen breument la posició de les mans
ALBEROLA, V i A. FAUS, L però no indiquen cap aspecte sobre la posició del cos. Pel
(2001): La trompeta, Valencia, que fa a les mans, especifiquen que la mà esquerra és per a
Rivera editores.

sostindre la trompeta; i els dits índex, cor i polze de la mà
dreta per a activar els pistons11
García Boscá indica i il·lustra amb fotografies que és la mà

GARCÍA BOSCÁ, Miguel Ángel esquerra qui sosté la trompeta, i dóna importància al dit
(2015):

Yo

Valencia,

y

Piles

mi

trompeta, polze de la mà dreta com a base ferma per als dits que

editorial

de accionen els pistons. Pel que fa a la posició correcta del

música S.A.

cos, “els muscles i els braços han de mantenir-se en una
posició solta còmoda i descansada.”
Wastall explica, amb l’ajuda de dibuixos, la posició de les

WASTALL, P (1979): Aprende
tocando la trompeta y el cornetín
de

pistones,

Mundimúsica Ediciones.

Madrid,

mans però no fa cap referència a la posició del cos més
adequada per a tocar la trompeta. Igual que García Bosca,
Wastall explica com el dit polze de la mà dreta constitueix
una base ferma des de la qual baixar els pistons.

11

Com indiquem en el capítol 3.3.1, la indicació del dit polze és una errada. Els dits utilitzats per a
pressionar els pistons són l’índex, el cor i l’anular.
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b) EMBOCADURA:
AUTORS

OBJECTIU/CONTINGUT
Alberola/Faus aconsellen formar l’embocadura pronunciant una
paraula acabada amb la lletra <m>.

ALBEROLA/
FAUS

Indiquen que, amb aquesta posició i expulsant l’aire amb força, s’ha
de produir una vibració dels llavis.
García Boscá inclou, en l’apartat dedicat a la iniciació al broquet, unes
indicacions respecte de la necessitat de vibrar els llavis per a produir

GARCÍA BOSCÁ

el so. En aquest sentit, indica que per a produir aquesta vibració s’han
d’unir els llavis i expulsar l’aire amb força.
Wastall destaca que, per a la formació de l’embocadura, els músculs
de les galtes han d’estar ferms, i d’aquesta manera s’evita que s’inflen.
Respecte a la posició de la mandíbula, aconsella col·locar-la de

WASTALL

manera que els llavis puguen vibrar lliurement.
Per a Wastall el broquet es col·loca contra els llavis amb la pressió
justa per a evitar que s’escape l’aire, i amb la mateixa proporció entre
el llavi superior i l’inferior.

c) DINÀMIQUES:
AUTORS
ALBEROLA/
FAUS

OBJECTIU/CONTINGUT
Aquest apartat no està present en el llibre d’Alberola i Faus. No
hi apareix cap indicació dinàmica.

GARCÍA BOSCÁ García Boscá omet qualsevol tipus d’indicació dinàmica.
WASTALL

Wastall incorpora en la unitat 8 algunes dinàmiques (p, mp, mf,
f).
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e) EMISSIÓ DEL SO:
AUTORS

OBJECTIU/CONTINGUT
Alberola/Faus proposen primerament la vibració dels llavis per a
produir el so. A continuació utilitzen el broquet, i finalment la
trompeta.

ALBEROLA/
FAUS

Proposen el Sol3 com a primera nota per a començar amb
l’instrument.
Per a Alberola/Faus, a l’inici no és necessària la utilització de la
llengua per a l’emissió del so. És en la unitat 4 on indiquen que s’ha
de pronunciar la síl·laba TA a l’inici de cada so.
Encara que proposa la nota Sol3 com a primera nota per a començar,
no insisteix en aquest punt i tria indistintament entre les notes Sol3,

GARCÍA BOSCÁ Fa3, Mi3, Re 3 i Do3. No utilitza la llengua per a l’emissió del so a
l’inici del llibre i proposa la síl·laba HA. Per a l’emissió del so treballa
la vibració dels llavis, el broquet i la trompeta.
Wastall recomana el Sol3 com a primera nota per a començar. En el
mateix apartat, dóna unes indicacions del que s’ha de fer si apareixen
els harmònics superior o inferior. En aquest cas, aconsella relaxar el

WASTALL

centre de l’apertura labial si el primer so és més agut que el Sol3; i pel
contrari, reafirmar el centre dels llavis si la nota que es produeix és
més baixa. Aconsella la utilització de la llengua per a l’emissió del so
i proposa utilitzar la lletra T.
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e) FLEXIBILITAT DELS LLAVIS:
AUTORS

OBJECTIU/CONTINGUT

ALBEROLA/ FAUS

No es treballa la flexibilitat en tot el llibre.

GARCÍA BOSCÁ

No aborda aquest aspecte en tot el llibre.
Wastall tracta aquest aspecte en varies unitats del llibre, concretament
dins de l’apartat “Desenvolupament del so”.
Proposa alguns exercicis tècnics i dóna indicacions precises per a
realitzar-los. Indica que per a canviar a un harmònic superior lligat s’ha

WASTALL

de produir una petita contracció dels músculs de l’embocadura i, al
mateix temps, elevar la llengua i la pressió del diafragma. Pel contrari,
en una lligadura descendent entre dos harmònics, aconsella una xicoteta
relaxació del músculs de la boca i un lleuger descens de la llengua i del
diafragma.

f) RESPIRACIÓ:
AUTORS

OBJECTIU/CONTINGUT

ALBEROLA/ FAUS

Destaca la falta de exercicis i explicacions sobre la respiració. Tampoc
apareixen signes que indiquen on respirar.

GARCÍA BOSCÁ

García Boscá proposa exercicis de respiració al principi de cada unitat.
Ofereix exercicis que treballen la capacitat pulmonar i coordinen la
columna de l’aire amb el picat. Destaca d’aquesta manera la importància
que l’autor dóna a la respiració i a la columna de l’aire.
Marca amb el signe escrit (coma) el lloc on s’ha de respirar en els
exercicis i en les cançons.

WASTALL

Wastall no ofereix cap explicació del seu funcionament ni proposa cap
exercici per a treballar la respiració. Solament, quan en l’apartat de
“Musicalitat” parla de l’agrupació de notes en frases, aconsella respirar
després de les frases musicals.
A banda d’aquesta explicació, no hi ha cap signe de puntuació o marca
que indique on s’ha de respirar ni de quina manera.
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g) ARTICULACIÓ:
AUTORS

OBJECTIU/CONTINGUT
Alberola/Faus utilitzen l’articulació picada en quasi tot el llibre.
Per a realitzar aquesta articulació aconsellen pronunciar la síl·laba

ALBEROLA/
FAUS

TA, tant per al registre greu com per al més agut. En aquest apartat
no apareixen indicacions per a diferenciar l’articulació ni cap
tipus d’accent.
Encara que fa ús de la lligadura en alguns exercicis i en algunes
cançons, destaca majoritàriament el picat com l’articulació més
emprada.
García Boscá introdueix el concepte de la diferenciació de vocals

GARCÍA
BOSCÁ

per a diferents registres. Aconsella pronunciar síl·labes amb la
vocal a (HA i TA) en el registre greu, i altres com e i i (HE, TE,
HI, TI) en registres més aguts.
No apareixen indicacions per a diferenciar l’articulació ni cap
tipus d’accent.
Encara que per a les primeres unitats utilitza el picat, Wastall fa
ús tant del picat com del lligat. Com altres autors, Wastall
recomana per a cada registre vocals diferents: TU per a l’agut, TA

WASTALL

per al registre mitjà i TAA per al greu.
Pel que fa a la utilització d’accents, destaca l’ús del picat staccato
en l’última unitat.
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h) DIGITACIÓ
AUTORS

OBJECTIU/CONTINGUT
Respecte de la digitació, llevat de les indicacions que els autors

ALBEROLA/
FAUS

donen cada vegada que apareix una nova nota, no proposen cap
exercici específic per a treballar-la.
García Boscá inclou en cada unitat exercicis específics per a

GARCÍA
BOSCÁ

treballar la digitació. Aquests exercicis es centren només en
l’aspecte mecànic, ja que es realitzen sense produir cap so amb
l’instrument.
Respecte de la digitació, l’autor es limita a indicar quina és la

WASTALL

digitació cada vegada que presenta una nota nova. No proposa cap
exercici específic per a tractar aquest punt.

i) INSTRUMENTS AFINS
AUTORS
ALBEROLA/
FAUS

OBJECTIU/CONTINGUT
A l’apartat d’instruments de la família del vent metall, els autors

GARCÍA
BOSCÁ

García Boscà aconsella la utilització de la corneta i de la

presenten el fiscorn, juntament amb la resta d’instruments.

trompeta pocket per les seues dimensions més reduïdes en
comparació amb la trompeta, en aquells casos en els quals, per
les característiques corporals de l’alumne (alçada, etc.), se li
adeqüe millor.

WASTALL

En aquest apartat, Wastall proposa tant la trompeta com la
corneta i no fa distincions a l’hora de triar-ne un per a començar.

40

Materials didàctics per a trompeta: anàlisi comparada
Conrado Gastaldo VIdal

3.5 Fase comparada
En aquesta última fase comparem què han dit, què no han dit, com tracten cada ítem,
quins continguts i objectius comparteixen, i quines diferències presenten cadascun dels
tres llibres analitzats.

a) POSICIÓ CORPORAL
Respecte a la posició corporal, els tres llibres fan referència a la posició de les mans a
l’hora d’agafar l’instrument. Wastall i García Boscá donen importància al dit polze de
la mà dreta com a base ferma per als dits que acciones els pistons. És García Boscá qui
dóna alguna indicació sobre la posició correcta del cos a l’hora de tocar la trompeta quan
afirma que els muscles i els braços han de mantenir-se en una posició solta, còmoda i
descansada.
Però cap autor menciona les diferents posicions per a tocar la trompeta. No es diferencia
entre tocar dret o assegut.

b) EMBOCADURA:
Pel que fa a l’embocadura, tant Alberola/ Faus com García Boscá destaquen la necessitat
de vibrar els llavis per a produir el so, la qual cosa s’aconsegueix amb els llavis junts i
expulsant l’aire amb força. En aquest sentit, Alberola i Faus recomanen formar
l’embocadura prèvia a la vibració del llavis pronunciant una paraula acabada amb la
lletra <m>.
Per a Wastall, els músculs de les galtes han d’estar ferms per a evitar inflar-les. Així
mateix, respecte a la posició de la mandíbula, aconsella col·locar-la de manera que els
llavis puguen vibrar lliurement.
Quant a la col·locació del broquet, Wastall assenyala que el broquet es col·loca contra
els llavis amb la pressió justa per a evitar que s’escape l’aire, i amb la mateixa proporció
entre el llavi superior i l’inferior.
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c) DINÀMIQUES:
Tant García Boscà com Alberola/Faus no fan ús de cap indicació dinàmica als seus
llibres.
Només Wastall incorpora algunes dinàmiques (p, mp, mf, f) a la unitat 8.

d) EMISSIÓ DEL SO:
Tant García Boscá com Alberola/Faus proposen exercicis vibrant els llavis per a produir
el so, seguint amb el broquet i finalment la trompeta. En aquest sentit, Wastall comença
directament amb la trompeta.
Alberola/Faus i Wastall recomanen la nota Sol3 per a començar. És Wastall qui dóna
unes indicacions del que s’ha de fer si apareixen els harmònics superior o inferior. En
aquest cas, aconsella relaxar el centre de l’apertura labial si el primer so és més agut que
el Sol3; i pel contrari, reafirmar el centre dels llavis si la nota que es produeix és més
baixa. García Boscá també tria el Sol3 com a primera nota per a començar, però no
insisteix massa en aquest punt, i tria indistintament entre les notes Sol3, Fa3, Mi3, Re3
i Do3.
Wastall aconsella fer servir la llengua per a l’emissió del so i proposa emprar la lletra T.
García Boscá i Alberola/Faus no utilitzen la llengua per a l’emissió del so en un principi
i més endavant, recomanen pronunciar la síl·laba TA per a l’emissió de la primera nota.

e) FLEXIBILITAT DELS LLAVIS:
Alberola/Faus i García Boscá no aborden aquest aspecte en cap unitat dels seus llibres.
Wastall tracta aquest aspecte en varies unitats del llibre, concretament dins de l’apartat
“Desenvolupament del so”. Proposa alguns exercicis tècnics i dóna indicacions precises
per a realitzar-los. Indica que per a canviar a un harmònic superior lligat s’ha de produir
una petita contracció dels músculs de l’embocadura i, al mateix temps, elevar la llengua
i la pressió del diafragma. Pel contrari, en una lligadura descendent entre dos harmònics,
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aconsella una xicoteta relaxació del músculs de la boca i un lleuger descens de la llengua
i del diafragma.

f) RESPIRACIÓ:
En aquest apartat, tant al llibre d’Alberola/Faus com al de Watall, no es troben exercicis
pràctics referents a la respiració ni explicacions sobre el seu funcionament. García Boscá
proposa exercicis de respiració al principi de cada unitat. Ofereix exercicis que treballen
la capacitat pulmonar i coordinen la columna de l’aire amb el picat.
Alberola/Faus i Wastall no indiquen amb cap tipus de signe on s’ha de respirar en els
diferents exercicis i cançons. Wastall, dins de l’apartat “Musicalitat”, explica
l’agrupació de notes en frases i aconsella respirar després de les frases musicals.
García Boscá marca amb el signe escrit (coma) el lloc on s’ha de respirar en els exercicis
i en les cançons.
Cap dels tres utilitza cap indicació per a diferenciar l’articulació ni cap tipus d’accent,
llevat de Wastall que introdueix el picat staccato en l’última unitat.

g) ARTICULACIÓ:
Alberola /Faus fan servir l’articulació picada pràcticament en tot el llibre. En aquest
sentit, també García Boscá utilitza l’articulació picada en la majoria del llibre, encara
que empra les lligadures en alguns exercicis i cançons. Wastall en canvi utilitza
indistintament el lligat i el picat, encara que a les primeres lliçons empra el picat.
Per a realitzar l’articulació picada els tres recomanen pronunciar la síl·laba TA.
Alberola/Faus no canvien la vocal per als diferents registres i mantenen la TA tant per
a l’agut com per al greu. García Boscá aconsella pronunciar síl·labes amb la vocal a
(HA i TA) en el registre greu, i altres com e i i (HE, TE, HI, TI) en registres més aguts.
També Wastall diferencia les vocals utilitzades en els distints registres: TU per a l’agut,
TA per al registre mitjà i TAA per al greu.
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h) DIGITACIÓ:
Respecte de la digitació, Alberola/Faus i Wastall, no proposen cap exercici específic per
a treballar-la, llevat de les indicacions que els autors donen cada vegada que apareix una
nova nota. García Boscá inclou en cada unitat exercicis específics per a treballar la
digitació. Aquests exercicis es centren només en l’aspecte mecànic, ja que es realitzen
sense produir cap so amb l’instrument.

i) INSTRUMENTS AFINS:
Alberola/Faus es limiten a presentar el fiscorn, juntament amb la resta d’instruments
de metall, dins de l’apartat “ Instruments de la família de vent metall”.
García Boscà aconsella la utilització de la corneta i de la trompeta pocket per les seues
dimensions més reduïdes en comparació amb la trompeta, en aquells casos en els
quals, per les característiques corporals de l’alumne (alçada, etc.), se li adeqüe millor.
Wastall, en canvi, proposa tant la trompeta com la corneta i no fa distincions a l’hora
de triar-ne un per a començar.

44

Materials didàctics per a trompeta: anàlisi comparada
Conrado Gastaldo VIdal

4. CONCLUSIONS
L’anàlisi realitzada en aquest treball ens ha permès comparar diferents propostes
didàctiques (Ferrer, 1990: 170), en funció d’unes variables comunes a totes.12 Amb
aquesta anàlisi hem volgut descobrir fins a quin punt aquestes obres, les més
programades als conservatoris de la xarxa de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, compleixen els objectius i els continguts
extrets del decret que regula els ensenyaments elementals de música al nostre territori i
que hem utilitzat per la seua importància en el desenvolupament dels futurs trompetistes.

Per a avaluar quin grau de compliment hi ha en cada llibre respecte dels 9 ítems que
hem tractat (el segon, dividit en 3 subítems, cosa que suma un total d’11 ítems), hem
establit 4 criteris que mesuren quantitativament el grau d’aparició i de tractament
d’aquests ítems. I hem obtingut la gradació següent:
a. El llibre no tracta l’ítem (NT) i, per tant, li assignem una consecució dels continguts
d’un 0%.
b. El llibre dóna nocions bàsiques de l’ítem (NB) i, per tant, li assignem una consecució
dels continguts d’un 33%.
c. El llibre tracta l’ítem, però en dóna una explicació insuficient (EI) i, per tant, li
assignem una consecució dels continguts d’un 66%.
d. El llibre tracta l’ítem i en dóna una explicació suficient (ES) i, per tant, li assignem
una consecució dels continguts d’un 100%.

12

Decret 159/2007
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ALBEROLA/FAUS
NT NB
EI
ES
1. POSICIÓ
CORPORAL

WASTALL
NT NB
EI
ES

x

GARCÍA BOSCÁ
NT NB
EI
ES

x

x

2.
EMBOCADURA
2.1 Posició del
broquet

x

x

x

2.2 Angle
respecte del cos

x

x

x

2.3 Posició dels
llavis
3.
DINÀMIQUES

x

x

x

x

4. EMISSIÓ
DEL SO

x

5.
FLEXIBILITAT

x

6. RESPIRACIÓ

x

7.
ARTICULACIÓ

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

8. DIGITACIÓ

x

x

x

9.
INSTRUMENTS
AFINS

x

x

x

Els resultats obtinguts ens mostren que el llibre d’Alberola/Faus compleix els objectius
i continguts analitzats en un 22,7 %.
El llibre de Peter Wastall compleix els objectius i continguts analitzats en un 39,6%.
I, finalment, el llibre Mi trompeta y yo de Miguel Ángel García Boscá compleix els
objectius i continguts analitzats en un 40,9%.
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Pel que fa a una anàlisi quantitativa d’aquests resultats, cal fer les observacions següents:
1. Wastall i García Boscá obtenen una qualificació molt i molt semblant. Alberola/Faus
es distancien d’aquest resultat.
2. Alberola/Faus no tracten 6 dels 11 ítems; ofereixen nocions bàsiques de 4 ítems; i
només en un ítem donen una explicació suficient.
3. Wastall tracta d’una manera bàsica 8 dels 11 ítems; i en un ítem dóna una explicació
suficient.
4. García Boscá té un tractament més irregular que Wastall: no tracta 5 dels 11 ítems;
ofereix nocions bàsiques en 1 ítem; dóna una explicació insuficient en 2 ítems; i aporta
una explicació suficient en 3 ítems.
5. La comparació entre Wastall i García Boscá mostra que, tot i obtenir quantitativament
un resultat molt semblant, qualitativament existeixen diferències significatives entre
ambdós llibres: Wastall cobreix el 72,7 % dels objectius i continguts, mentre que García
Boscá ho fa en un 45,4 %. L’explicació d’aquesta diferència es troba en el fet que
Wastall tracta de manera predominantment bàsica objectius i continguts, cosa que
sembla adequar-se al nivell al qual va dirigida l’obra: primers cursos d’ensenyament
elemental. En aquests cursos no pareix necessari oferir un tractament excessivament
aprofundit dels continguts; però, en canvi, sí que convé, al nostre parer, abordar totes
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aquelles nocions bàsiques que permeten a l’estudiant adquirir una bona base tècnica.
Des d’aquest punt de vista, doncs, el llibre de Wastall constitueix un mètode més
adequat per als primers cursos, segons el Decret 159/2007.
En canvi, García Boscá tracta menys ítems que Wastall, però ho fa d’una manera més
aprofundida.

Per acabar, volem remarcar que les conclusions a què hem arribat en aquest treball
afecten els tres llibres analitzats i no el procés d’ensenyament-aprenentatge del curs on
està programat aquest material didàctic, ja que en la totalitat de les programacions
didàctiques de trompeta consultades per a l’elaboració d’aquest treball apareix més d’un
llibre per a assolir els objectius marcats en cada programació. Per tant, el fet que en
aquest treball es demostre la mancança d’algun contingut no vol dir que no es treballe
en la resta de llibres programats.
El que trobem en el llibres analitzats són una sèrie de recursos materials per a assolir els
objectius marcats, però sense les explicacions on l’alumne puga llegir de quina manera
s’han de treballar i per a què són aquests recursos. Així, aquestes explicacions que de
segur es donen per part del professor, no es veuen reflectides en els llibres analitzats o
hi apareixen en un tant per cent baix o de vegades incomplet.

Les línies futures d’aquest treball passen per ampliar l’anàlisi i l’estudi del material
didàctic utilitzat en la resta de cursos, tant de les ensenyances elementals de música com
de les professionals, en els conservatoris de la xarxa de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport.
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6. ANNEXOS
1. ESTRUCTURA DE LES UNITATS D’ALBEROLA/FAUS (2001)
2. ESTRUCTURA DE LES UNITATS DE WASTALL (1989)
3. ESTRUCTURA DE LES UNITATS DE GARCÍA BOSCÁ (2015)
4. MATERIALS DIDÀCTICS PROGRAMATS AL DIFERENTS CONSERVATORIS DE
LA GENERALITAT VALENCIANA

5. DECRET 159/2007, DE 21 DE SETEMBRE, DEL CONSELL, PEL QUAL
S’ESTABLIX EL CURRÍCULUM DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS DE
MÚSICA I ES REGULA L’ACCÉS A ESTES ENSENYANCES

1. ESTRUCTURA DE LES UNITATS D’ALBEROLA/FAUS (2001)

UNITATS

NOMBE
D'EXERCICIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6
9
12
11
9
10
10
10
10

NOMBRE DE
CANÇONS

NOMBRE DE
DUOS

1
2
2
2
2

1
1
1
1
2
1
1
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ESCALES

Do Major
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2. ESTRUCTURA DE LES UNITATS DE WASTALL (1994)
AJUDA A
LA
LECTURA

DESENVOLUPAMENT
DEL SO

ESCALES/
ARPEGIS

ESTUDI

NRE.
NRE.
MELODIES DUOS

UNITATS

EXERCICIS

MUSICALITAT

1

5

X

2

3

3

4

4

3

X

1

5

4

X

2

6

3

7

3

X

2

8

3

X

1

9

3

X

10

3

X

11

2

X

12

2

13

3

14

3

15

3

16

3

3
X

X

X

X

Re Major

3

Re menor
harmònica

1

La menor
harmònica

2

Mi menor
harmònica

1
X

X
Fa Major

X
2

X

X

Si b Major
X

2

X

X
Si b Major

X
2

X
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1
1

1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

2
1

X
Mi Major

1

2

X

23
24

1

X

1

2

1
X

21
22

Do Major

X

19
20

1

X

2

1

3

17
18

1

1

2
1

1
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3. ESTRUCTURA DE LES UNITATS DE GARCÍA BOSCÁ (2015)

UNITATS

VAMOS
VAMOS A VAMOS A
MIS
MIS
VAMOS VAMOS A
VAMOS A
A
TOCAR
TOCAR
CANCIONES CANCIONES
A VIBRAR CALENTAR
IMPROVISAR
RESPIRAR
DIGITACIÓN EJERCICIOS
MELODÍAS
DUOS

NRE.
NRE.
NRE.
NRE.
EXERCICIS EXERCICIS EXERCICIS EXERCICIS

NRE.
EXERCICIS

NRE.
EXERCICIS

NRE.
EXERCICIS

NRE.
EXERCICIS

1

4

4

4

4

13

2

3

2

2

4

4

4

4

4

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

4

4

4

4

4

4

2

4

2

5

4

4

4

4

4

4

4

2

6

4

4

4

4

4

4

2

2

7

4

4

4

4

4

4

4

2

8

4

4

4

4

4

4

4

2

4. MATERIALS DIDÀCTICS PROGRAMATS AL DIFERENTS CONSERVATORIS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
CONSERVATORI

1

2

VALÈNCIA
TORRENT
CULLERA
OLIVA
ONTINENT
DENIA
ELDA
ELX
ALACANT
LA VALL D'UIXÓ
CASTELLÓ
UTIEL
REQUENA
TOTAL

X

X

X

3

4

5

6

7

8

9

X

X

X

X

X

X

X

10

11

12

13

14

15

16

17

X

X

1

1

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
6

5

X
4

1

1

1

4

3
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2

2

1

3

X

X

X

3

1

1
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