
CONVOCATÒRIA DE LA PROVA PER  A L’OBTENCIÓ DEL 
DIPLOMA DE MESTRE INSTRUMENTISTA TRADICIONAL  

Dies 25,26 i 27 de juny de 2009 
Lloc: Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), c/Padilla, 155 de Barcelona 

 Especialitat: PERCUSSIÓ TRADICIONAL 

 REPERTORI, EXERCICIS I TEMARI ORAL 

1. .Interpretar amb el Timbal de gralles o tabalet  la següent obre obligada acompanyat de grallers o dolçainers: 

Grallívola d’Ivan Joanals, obra premiada al  Concurs nacional de composició per a gralla i timbal “Aula, 10 
Anys” 

2.  Interpretar amb el Timbal /tabalet un dels següents estdis de caixa: 
a )   Solo rudimental de Ch. Wilcoxon 
b) Un estudi del volum 5 S. Fink 

3. Tocar en solitari o acompanyat i de memòria una peça de lliure elecció amb pandero o pandereta. 

c) Interpretar amb el cajón els següents dos punts: 

a. En solitari, dos dels ritmes següents : Bulerías, Alegrías, Bulerías por soleá, Seguiriyas, Tangos, 
Tanguillos i Rumba. 

b. Amb acompanyament- Una peça de lliure elecció amb un dels ritmes anterios. 

4. Acompanyar  amb les castanyoles un peça tradicional de l’ambit dels Països Catalans. 

5. Interpretar amb la Darbuka  els següents punts: 

a) En solitari- dos dels ritmes següents: Masmudi Kabir, Baladi, Ayub, Samai, Fallahy, Karachi, Barwali i 
Malfuf. 

b) Acompanyat i de memòria- Una peça de lliure elecció amb un dels ritme anteriors. 

6. Interpretar amb acompanyament  un arranjament propi d’un tema folk a la Batería. 

7. Timbals orquestals o Set de Percussió: Interpretar en solitari o acompanyat una obra per  a Timbals o Set de 
percussió. 

8. Realitzar una classe de 15 minuts amb un alumne de nivell de preliminar o Pimer Cicle. Es tractarà dels 15 primers 
minuts que el professor/a té l’alumne per primera vegada. L’examinat disposarà, a l’acabar la classe, d’un temps 
per a comentar al tribunal (de manera breu) el que consideri important respecte a l’avaluació inicial que hagi pogut 
fer.  


