
CONVOCATÒRIA DE LA PROVA PER  A L’OBTENCIÓ DEL 
DIPLOMA D'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: TIMBAL I PERCUSSIÓ TRADICIONAL 

REPERTORI,EXERCICIS I TEMA ORAL 

1. Interpretar amb el timbal de gralla/tabalet i de memòria  l’acompanyamet de dos dels següents tocs (un de 
cada apartat): 

a) Toc de Castell, toc de matinades i toc de la processó. 
b) Els dos balls de gegants de l’Agrupació ( Ball nou i ball de l’aniversari). 

2. Interpretar amb el timbal de gralla/tabalet i de memòria l’acompanyament dels següents balls i melodies: 
Ball de Gitanes de Vilafranca (les tres parts), Cant dels Segadors i una dansa de l’àmbit geogràfic de l’alumne. 

3. Interpretar  amb el timbal de gralla /tabalet i de memòria tres dels següents patrons rítmics: 
Pasdoble, marxa 6/8, polca, vals-jota, fox, masurca,  americana, xotis, jota, rumba i fandango. 

4. Tocar amb un instrument idiòfon  i un membranòfon l’acompanyament dels gèneres de ball següents: 
Pasdoble, marxa 6/8, polca , vals, xotis, masurca  i jota. 

5. Cantar una cançó de memòria (en solitari o amb un acompanyant) fent-se un mateix l’acompanyament 
rrítmic amb un membranòfon apropiat (pandero, pandereta, ximbomb,...) 

6. Interpretar una obra o estudi per caixa de lliure elecció entre les següents: 

S.Fink  (VOL 3): Estudis 5ª i5b, 12, 16.  (VOL 5): Estudi 12. 
G.Bonhof  (méthode de caisse claire 2) : Estudi 128 (la défilé). 
Ch.Wilcoxon  (150 rudimental solos):  Solos 11 i 12 junts 
G.Lefèbre (20 études pour caisse-claire ou tambor-niveau moyen): Estudi 9. 

7. Lectura a vista. 

8. Respondre oralment algunes preguntes sobre aspectes formals i harmòics d’alguna de les peces 
interpretades i sobre el context de l’instrument. 

Format de la prova: L’alumne disposarà d’un temps prudencial per preparar, ordenar etc. les peces que el tribunal 
suggereixi (unes 10 entre totes les que consten com a obligatòries). La interpretació tindrà un format de concert d’una 
durada aproximada de 15 minuts, amb les presentacions que l’alumne consideri oportunes. Les peces es tocaran 
complertes. En aquelles que admeten la interpretació de varies tirades, es consensuarà el nombre d’aquestes amb l'equip 
avaluatiu.  


