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Introducció
La música clàssica és un element clau per als estils musicals desenvolupats en temps

posteriors. Avui dia, moltes cançons actuals es basen en obres clàssiques, però aquest és

un fet desconegut. És per això que aquest treball es basa a demostrar-ho a través de

l’anàlisi de la visió que tenen els alumnes de l’Institut Vilanova del Vallès sobre la música

clàssica, tenint com a objectiu mostrar la seva importància.

L’elecció d’aquest tema sorgeix de la meva passió per la música. Ja des de ben petita, des

dels cinc anys concretament, els meus pares em van apuntar a l’Escola de Municipal de

Música de Montornès del Vallès. Als catorze, vaig decidir presentar-me a les proves per

entrar a grau professional de música, en les quals vaig tenir èxit. A partir d’aquí, em vaig

començar a familiaritzar amb la música clàssica, la qual cosa va fer que m’adonés que

moltes cançons actuals es basaven en obres clàssiques, però, en general aquest fet no es

coneix. És per aquest motiu que vaig decidir demostrar-ho i corroborar-ho.

Hipòtesi
Els alumnes de l’Institut Vilanova del Vallès no els hi agrada la música clàssica, però, en

canvi, la música pop que es basa en ella sí.

Objectius
Els objectius d’aquest treball són els següents:

● Mostrar la importància de la música clàssica en la música actual.

● Demostrar que avui en dia no es coneix aquest fet.

● Tenir la capacitat i oportunitat d’elaborar la creació d’un arranjament que compleixi

aquestes característiques.

Metodologia
Aquest treball es distribueix en dos grans blocs: un marc teòric i una experimentació.

Pel que fa al primer bloc, es divideix en diferents parts: una breu introducció sobre el

concepte de música, una explicació sobre els diferents estils musicals i les seves

característiques principals per poder comprovar l’apartat següent, i, finalment, una recerca

de cançons actuals que es basin en obres de la música clàssica.



La part experimental és una mica més complexa. Aquesta també consta d’una recerca de

cançons, però a diferència de l’apartat del marc teòric, aquesta consisteix en l’elecció d’una

cançó pop que es pugui versionar i transformar a una obra clàssica. Un cop triada la cançó,

va començar la feina de veritat: l’elaboració de l’arranjament. Després de molt temps emprat

i uns quants esborranys, aquest projecte va tenir èxit. Amb la partitura ja escrita, calia

interpretar-la i qui millor que els meus propis amics i companys del Conservatori de

Granollers per fer-ho. I així va ser. Per finalitzar amb la part experimental i poder corroborar

o refutar la hipòtesi, es varen fer unes enquestes auditives, és a dir, utilitzant la gravació de

la representació de l’arranjament, als alumnes de l’Institut Vilanova del Vallès,

Resultats
Els resultats de les enquestes demostren que un considerable percentatge de l'alumnat no li

agrada la música clàssica i, per tant, fan possible validar la hipòtesi inicial.

Tot i haver concretat la part experimental en els alumnes de l’Institut de Vilanova del Vallès,

considero que es podria estendre per altres instituts del mateix perfil i s’obtindrien els

mateixos resultats.

Conclusions
Un cop finalitzat aquest projecte, crec que he assolit els objectius previstos. El fet d’haver

pogut emprar el meu temps en elaborar un treball com aquest m’ha proporcionat diverses

coses. En l’àmbit formal, m’ha sorprès molt la quantitat de cançons actuals que s’han basat

en alguna obra clàssica, ja que han sigut molt més de les que pensava o coneixia. També,

m’ha sorprès el fet que a l’hora de realitzar les enquestes als alumnes, la majoria d’ells no

s’adonaven que era la mateixa cançó. En l’àmbit personal m’ha ajudat a obtenir una certa

independència i responsabilitat a l’hora de treballar i organitzar-me que abans no tenia. El

que més m’ha agradat d'aquest treball és que m’ha donat l’oportunitat de treballar amb els

meus companys més enllà de l’oficialitat dels estudis professionals. Finalitzo aquest treball

gaudint d’haver-me pogut endinsar en aquesta tema tan sorprenent i a la vegada tan

motivador. Ha significat molt per a mi dedicar el meu treball de recerca al món on

m’agradaria treballar professionalment. No m’agradaria concloure aquest treball sense

remarcar que, amb les conclusions extretes, considero que seria vital ensenyar la

importància que la música clàssica ha tingut durant la història de la música i com avui dia

encara és present.
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