LA BOTZINA PRESENTA

TROMPETERIA

AMBULANT

Presentació
Poques vegades, un solista fa sonar 15 instruments en un concert de seixanta minuts.
De ben segur que amb una mitjana de 4 minuts per instrument no us aborrireu.
Durant el concert podreu gaudir de les diferents sonoritats dels instruments i també coneixereu un xic d´història dels mateixos.
Un cop finalitzada la sessió la família de vent metall us resultarà molt més familiar.
El músic s´ajudarà d´acompanyaments enregistrats que donaran un suport musical al concert alhora que intercala anècdotes,
breus explicacions i comentaris per fer que la sessió resulti més didàctica i enriquidora.

Fitxa artística

Instruments de vent metall i narració: Toni Cuesta.
Guió i direcció: Toni Cuesta.
Durada aproximada: 60 minuts.

Toni Cuesta és diplomat en ciències de l´educació (especialitat educació musical i
educació infantil) i educació social ( especialitat infància i joventut). La seva formació
musical passa per les mans dels trompetistes Salvador Borràs i Jurgen Scheele entre
d´altres. Com a músic sempre ha convinat las actuacions en directe i la docència en
escoles de música i d´ensenyament primari. Ha format part de formacions com: Tramvia
Blanc, Banda de Matadepera, Mascacao orquestra, Mandolina orquestra, Papa Joe´s big
marxing band, Gumbo jazz band, Dr. jazz band, Big band de Granollers…
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INSTRUMENTACIÓ

Trompeta natural.
És un tub amb un broquet i el final en forma de pavelló.
A l´igual que la trompeta marroquí només pot fer els
harmònics de la nota fonamental que doni el tall del tub.
Afinada en Do.

Trompeta de vares (colissa)
Aquest instrument incorpora un tub amb una funda que
permet allargar-lo i escurçar-lo de manera que varia la
seva longitud i pot fer les diferents afinacions de l´escala
musical. Podríem anomenar-la trombó piccolo. Afinada en
Do.

Trompeta de pistons
A principis del s.XIX. es van inventar els pistons i cilindres. La funció és allargar i escurçar el recorregut de
l´aire dins del tub. Afinada en Si b.
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Trompeta de butxaca
De fet, es tracta d´una curiositat ja que
no es fa servir en cap formació musical.
És una trompeta de pistons que té els
tubs doblement cargolats.
Pel fet de tenir el pavelló més petit, el
seu só és més punyent. Afinada en Sib.

Trompeta piccolo
És una trompeta el doble de petita de manera que
sona una octava més aguda. El quart pistó permet
fer una quarta mes greu. Degut a la seva tessitura
es fa servir per executar repertori de musica barroca. Està afinada en Sib/La.

Fliscorn (angl.flugelhorn)
Instrument del grup dels saxhorns (luthier adolf sax). Es diferencia de la
trompeta per tenir 2/3 parts del tub de forma cònica (com els saxos). A més
a més, també té el pavelló més ample i el broquet més fondo. Tot plegat fa
que tingui una sonoritat més abellutada i tranquila.
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Corneta de pistons
Aquest instrument es diferencia de la trompeta per tenir les 2/3 parts de la
tuberia de forma cònica a diferencia de la trompeta que les té cilíndrica. És com
un fliscorn amb forma de trompeta. El seu broquet és més petit que el de la
trompeta i el fliscorn.
Té una sonoritat entre la trompeta i el fliscorn.
Afinada en Sib.

Trompa ( melòfon o trompa de pistons. Angl. mellophone)
Instrument de tuberia cònica, gran pavelló, broquet petit i
també de secció cònica. A diferència de la trompa té mecanisme de pistons i no cilindres i el recorregut del tub és molt
més curt i això fa que tingui una tessitura més aguda. Afinada en Mib

Trombó de vares (colissa)
Instrument de dimensions més grans que la trompeta amb registre tenor
(no soprano). La vara o colissa s´encarrega de rectificar el recorregut de
l´aire dins del tub per produir les afinacions. El broquet també és més
gran. Les 2/3 parts del tub són de forma cilíndrica com la trompeta i això
fa que tingui un só més directe i contundent.
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Fiscorn
Instrument de la família dels saxhorns com el fliscorn
però de mides més grans i tessitura més greu (registre de
tenor). Té un mecanisme de cilindres per fer les afinacions.
Està afinat en Do.

Bombardí
Com el fliscorn i el fiscorn és de la família dels
saxhorns. En aquest cas és un saxhorn baix. Té
una tessitura semblant al trombó baix. També
consta d´un mecanisme de cilindres i com que
en té quatre, el quart baixa una quinta l´ afinació.

Tuba
És l´instrument més gran de la família de vent metall. Consta de 5 m. de tub cònic que finalitza formant un gran
pavelló. La seva tessitura és de baix. Afinat en Sib.
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Sousàfon (angl. Sousaphone)
Tipus d´helicó encarregat pel compositor americà Philip Sousa a uns luthiers dels Estats Units
d´Amèrica (Conn company). Té les mateixes prestacions que la tuba i el que la diferenecia
és la forma. És circular i és per això que pertany al grup dels helicons. Pel fet que el músic es
coloca al seu interior es fa servir com a tuba de cercaviles.
Afinat en Do.
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Discografia recomenada
Brass in Berlin. Canadian Brass i The Berlin Philarmonic brass. CBS records.
Brass Band espectacular. Varis. Castle comunications.
Spanish Brass llur metalls. Qualsevol enregistrament. Produccions anacrusi.
Doc Cheatham i Nicholas Payton.Verve records.
Trumpet works. Sergei Nakarjakov. Warner music.
Arturo Sandoval y el tren latino. Grp records.
The Canadian Brass. Plays Bernstein. RCA Víctor.
Nora i el Jazz. Ed. La Galera.
Batibull. Tramvia Blanc. Tritó edicions.
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