
Música 

* Escolteu: Músiques populars de Catalunya 

BALL DE GEGANTS I CERCAVILES (pista 12 Cd audicions)   

Els gegants de cada barri, poble o ciutat són 

els protagonistes del ball de gegants que té 

lloc durant la festa major. 

Els acompanyen les colles integrades per 

persones que porten els gegants i els músics. 

Coneixes els instruments que hi sonen i que fan dansar pels carrers i les places 

aquests personatges tan grossos? Els instruments que els acompanyen són les 

gralles i els timbals. 

 

DIMONIS I BÈSTIES I EL CORREFOC (pista 13 CD audicions)  

Les colles de dracs i diables fan cercaviles i 

correfocs. 

Utilitzen material de pirotècnia i s’envolten d’un 

grup de percussionistes que toquen timbals de 

diversos tipus i mesures i que executen 

polirítmies complicades mentre les bèsties i els 

dimonis dansen sota el foc. 

 

ELS CASTELLS (pista 14 CD audicions)  

Els castells van ser declarats patrimoni cultural immaterial de la humanitat 

per la UNESCO l’any 2010. 

La gralla i el timbal són presents en totes les actuacions castelleres. 

La gralla és un 

instrument de vent de 

fusta format per un tub 

cònic que amplifica el so 

produït per una 

llengüeta de doble 

canya. 

 

Sabies que mentre els 

castellers aixequen la construcció, sona el toc de castells, que informa la colla 

de com es desenvolupa el Castell? 

ATENCIÓ!!! Clicant a cada un dels auriculars podràs escoltar la cançó corresponent. 

https://drive.google.com/file/d/1n-t5btzXdU2lp5AOedx7XZXjdRTP5fGp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nyrxijBKF28pw_Zur2l3Rcmre1y6t1kM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xXg93vR2QLd1cYzy__PSeEnWZTK890tL/view?usp=sharing


Consta de les parts següents: 

 Toc d’inici: comença el castell. 

 Melodia de carregar el castell. 

 Aleta: un toc curt per indicar que l’enxaneta ha assolit el cim. 

 Melodia de descarregar el castell. 

 Sortida: un cop el castell ha estat descarregat. 
 

EL BALL DE L’ÀLIGA de LA PATUM DE BERGA (pista 15 CD audicions)  

La Patum és una festa tradicional i popular 

que se celebra a la ciutat de Berga durant 

la setmana del Corpus. Els protagonistes 

són les comparses i es caracteritza per una 

forta presència del foc. 

L’any 1983 va ser declarada festa d’interès 

nacional i el 2005, patrimoni cultural 

immaterial de la humanitat per la UNESCO. 

https://www.youtube.com/watch?v=jpWwF7-5TSY&feature=youtu.be 

L'àliga és una de les comparses més importants de la festa. Executa la dansa 

amb més valor coreogràfic de tota la representació i la seva música és la més 

distingida i monumental.  

EL BALL DELS NANS VELLS (pista 16 CD audicions) 

Els nans vells són quatre capgrossos masculins 

amb barret de tres puntes i perruques llargues 

que ballen i toquen les castanyoles durant la 

festa de La Patum. 
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https://drive.google.com/file/d/16HFM5kt52ptKFxHdglOT2pM-Ft9DANcl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1319YchHSYQ43PyiIaIV64p11sqJvNyWy/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jpWwF7-5TSY&feature=youtu.be

