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Presentació:

Bufar i fer ampolles és un espectacle de contes que tracta els diferents 
elements que conformen el fet musical i es fixa especialment en els dos instruments de 
vent que hi apareixen: la trompeta i el saxo. 

Amb el suport de set contes fantàstics, es presenten totes les 
característiques i els elements importants de la música: escoltareu els instruments, assistireu 
a la creació de cançons i participareu, juntament amb el narrador, en jocs i danses ben 
divertides.

És important veure la música com un món actiu, tant per a l’emissor com 
per al receptor. Us demanarem que participeu en molts moments de l’espectacle, ja sigui 
cantant, ballant o  responent alguna qüestió del narrador. 



3

Fitxa Artística:

Els músics i artistes que participaran a l´audició són:

Manel Valls                             Trompeta.                     
Sam Atencia Saxo.
Alba Valldaura Actriu.

L´ escenografia ha sigut realitzada per Castells.
La  composició de les cançons i de les músiques, la producció,  direcció artística i la 
supervisió pedagògica és a càrrec de la   companyia Pentina el Gat.

Fitxa tècnica:

Gènere: Teatre musical.
Espai: Interior
Durada: 50 minuts.
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Guió de l’espectacle:

L'espectacle comença amb una petita presentació del narrador cap al públic. És un primer 
contacte que enllaça amb la primera de set històries.

–EL NEN QUE DORMIA AMB EL VENT: és una història molt curta que serveix com a excusa per 
presentar els músics. Dins de la història es parla del vent com a possible instrument musical. I 
en un moment donat és el públic qui fa el so.

–ELS NENS GRANS: és un conte explicat a través de la vida de dos músics que són amics des 
de petits. Teatralitzat com si anessin a jugar junts al carrer, expliquem els termes "fort i fluix", 
amb un paral�lelisme amb els cants dels ocells. El conte inclou una cançó sense lletra amb 
coreografia dels músics. 

–ELS CUINERS: és un conte participatiu amb dinàmiques cap al públic  on, de manera 
còmica, s'explica les aventures de tres cuiners en un vaixell.  Es dóna vida als instruments com 
si fossin personatges del conte i fem cantar al públic la cançó del Cuiner. S’hi treballa 
principalment l’afinació i la diferència entre greu i agut.

–LA SENYORA TROMPETA: es tracta d’una interacció entre el narrador i el trompetista on, 
d'una manera lúdica, coneixem el funcionament de la trompeta i les sordines. El públic 
aprèn a través d'un joc musicat els secrets de tocar la trompeta: posició i funcionament. El 
conte acaba amb la cançó teatralitzada de la trompeta. 

–CONTE DE LA LLUNA GRAN I PETITA: és un conte on els tres artistes a l'escenari escenifiquen 
els dubtes d'un nen sobre per què la lluna es fa gran o petita. La història desemboca en una 
imatge poètica d'un saxofonista tocant en una teulada d'una gran ciutat. El públic escolta 
la cançó i el llenguatge musical concret.

–EL SENYOR SAXO: es tracta de diferents gags enllaçats on s'explica, de manera visual i 
còmica, els diferents saxos: tenor, alt i soprano. A través d'una cançó el públic coneix "el 
secret" que amaga el saxo: la canya de fusta.

–LA MOSCA: és una cançó on es convida el públic a cantar veient com varia una mateixa 
cançó si es tocada per un saxo, per una trompeta o només amb veu.

–LA VACA I EL CAVALL: és un conte final on, a través d'un joc d'imitació d'animals, el públic 
coneix el terme tempo dins de la música i ajuda a finalitzar l'espectacle portant ell mateix el 
ritme. Es  veuran clarament les diferències entre ràpid i lent.
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Informació dels diferents instruments i elements 
musicals que es presenten a l´́́́audició.

Tenint en compte l’edat del públic a la qual va adreçada aquesta audició, no s’introduiran 
totes les dades que aquí s’esmentin. També en molts casos s’evitarà un llenguatge tècnic 
per deixar pas a un altre de més entenedor.

El saxo: pertany a la família de vent fusta, ja que tot i que disposa d’un cos totalment 
metàl�lic, el sistema d’emissió del so es basa en una llengüeta de fusta (canya). Les diferents 
afinacions que donen lloc a les notes es produeixen obrint i tapant forats del tub mitjançant 
un sistema de claus. És un instrument força modern (finals s.XIX) i predomina en estils de 
música moderna. La funció prioritària d’aquest instrument és la melòdica. En aquesta 
audició es presentaran tres saxos diferents, d’agut a greu: soprano, alt i tenor.

La trompeta: és un instrument de la família de vent metall. El so es produeix per la vibració
dels llavis dins de l’embocadura. A diferència del saxo, l’aire que surt de la trompeta només 
ho pot fer per la campana. És per això que les diferents notes s’aconsegueixen gràcies a tres 
pistons que obren i tanquen el pas de l’aire pels tubs i per diferents posicions del llavi del 
músic. En aquesta ocasió, apareixeran diferents tipus de sordines, giny que es col�loca a la 
campana de la trompeta i que en modifica el so.

Seqüenciador: és un dispositiu  electrònic que permet programar i reproduir músiques. 
L’existència d’instruments virtuals i el suport d’aplicacions informàtiques ens permeten   sentir 
instruments que no són a l’escenari. Gràcies a aquest recurs tecnològic podrem 
acompanyar els instruments de vent amb bases rítmiques i harmòniques. També podrem 
mostrar el paper de cada element musical dins d’una cançó.

So fort-fluix: les dinàmiques són una part molt important de la música. Tenen la facultat de 
poder expressar millor els sentiments del intèrpret o d’un compositor. Ens ajuden a ressaltar-
ne una part concreta, euforitzant o, al contrari, tornar-la dolça o ben subtil.

So llarg-curt i silenci: les notes tenen un valor, una durada. Modificar aquesta duració
ens permet disposar d’un infinit ventall de possibilitats per a construir melodies. El silenci és la 
nota que no sona. Els instruments de vent i la veu són els que poden explicar millor la seva 
existència per la necessitat de la respiració, tot  i que, com a element musical, és inherent a 
tota la música i a qualsevol instrument.
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So greu-agut: és molt important diferenciar des de molt aviat entre sons greus i aguts. 
Trobar les diferències entre instruments pel seu timbre i dins del mateix instrument, per l’alçada 
de la nota, fer paral�lelismes amb imatges gruixudes i primes o animals grans i petits o 
elements diversos fan molt entenedor aquest concepte.

Tempo ràpid-lent: l’existència d’una pulsació i una velocitat és vital dins la música. El 
caràcter d’una peça pot canviar totalment variant-ne el tempo. Hem d’aprendre que la 
música ha de caminar i que els músics s’han d’escoltar els uns als altres perquè això 
s’aconsegueixi. 

Melodia: generalment és la part més aguda de la cançó. És la que més aviat s’identifica i 
es recorda. En aquest cas, interpretada per la veu, pel saxo o la trompeta, necessita dels 
acompanyaments per tenir sentit complet.

Acompanyament rítmic: dóna la pulsació amb més claredat que els altres dos elements, 
a més de deixar palès el patró rítmic que s’està interpretant. Aquest patró rítmic és el que ens 
portarà a tocar amb un estil musical o un altre.

Acompanyament  harmònic: vesteix  la melodia juntament amb l’acompanyament 
rítmic. Els acords construeixen l’estructura on la melodia queda clara i entenedora
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La mosca
Una mosca volava per la llum

I la llum es va apagar
I la pobra mosca

Es va quedar a les fosques
I la pobra mosca

No va poder volar.

El cuiner
Sóc un cuiner 

Que remena les cassoles
Faig bon menjar

I tothom se’n llepa els dits
Les cassoles en el foc

Faig bullir a poc a poc
Jo fregeixo les verdures, les patates i els fesols.

Les Lletres:
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Bufar el  saxo i la trompeta

A que no saps quin és el seu secret?
Té un tros de fusta enganxat sota el bec

La canya màgica sona al bufar
I fes que soni la teva cançó.

I bufa, tot bufant
I bufa, tot bufant
I bufa, tot bufant

Fes que soni la teva cançó.
A la trompeta fes-li petons

Col�loca els llavis i bufa ben fot
Amb els teus dits toca tots els pistons

I fes que soni la teva cançó.
I bufa, tot bufant
I bufa, tot bufant
I bufa, tot bufant

Fes que soni la teva cançó.

Les Lletres:
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Bufar el  saxo i la trompeta

Lletra: Jordi Amenós. Música: Sam Atencia.
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Breu història de la Cia. Pentina el Gat.

1999:

La cia. Pentina el gat presenta el seu primer espectacle : "Embalat". Un espectacle 
d'animació amb música en directe.
El maig del mateix any la Pentina el gat estrena a la Mostra d'Espectacles d'Igualada 
"Queixalada", un espectacle d'animació amb 5 musics en directe i un humor incisiu i 
respectuós.

2000:

La Pentina el gat torna a la Mostra d'Espectacles d'Igualada amb un reformat "Queixalada" 
i presenta el concepte "Brass Band", una formació de música en directe especialitzada en 
funky i jazz, pensada per actuacions de carrer i també d'escenari.

2001:

La Pentina el gat presenta al Teatre Nacional de Catalunya la Marató de Contes de la 
Fundació Xarxa (la Xarxa Solidària)

En aquella temporada la pentina toca un cop per setmana en el programa de ràdio "Patim, 
patam, patum" de Catalunya Cultura.

La pentina el gat actua en la Marató de tv3 a plató en l'espai reservat pel club súper 3.

Durant l'estiu actuen en diferents gags del club súper 3 en format televisiu

2002:

La Pentina estrena "1,2,3i!..." un espectacle de contes a la Mostra d'Igualada.

2003:

La Pentina el gat enregistra els temes de la banda sonora del programa de ràdio "Patim, 
patam, patum" de  Catalunya Cultura. En el disc que porta el mateix nomi inclou la "cançó
del so i el silenci" de l'espectacle "1,2,3i"

Es presenta la plana: www.pentinaelgat.com
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La Pentina presenta l'espectacle "Aquest any es presenta mogut", una adaptació de 
l'espectacle "1,2,3..i!" pensat per a gent gran, casals d'avis, i residències geriàtriques. Amb 
gran èxit i interès per part de les associacions de gent gran i casals d'avis.

Es presenta a la mostra d'Igualada: "Pentina Jazz Club". La història del Jazz, explicada de 
manera peculiar. (espectacle de campanya escolar).

2004:

La Pentina el gat estrena "S". Un cercavila de teatre de carrer amb un citroën 2cv decorat 
per Castells i Planes com a element central.

El mateix equip artístic de Pentina el gat crea la companyia d'espectacles de gran format "El 
vent del nord".

Pentina el gat comença un conveni de creació d'espectacles educatius amb el Taller de 
Músics de Barcelona.

2005:

La Pentina crea: "Un concert històric". Espectacle de campanya escolar sobre la música en 
directe.

2006:

La pentina crea: "Cops Amagats". Un espectacle de campanya escolar sobre la percussió i 
les seves aplicacions. També s'estrena "Bufar i fer ampolles". Un espectacle de campanya 
escolar per explicar la trompeta i el saxo als més petits.

Aquell mateix any reinventem la cabalcada de reis de Mollet del Vallès amb la "història del 
patge Xumet".  On més de 7.000 nens de Mollet van rebre la cançó en cd el darrer dia de 
classe de desembre i van rebre el nou personatge. Aquesta creació de pentina és ja part del 
cerimonial de la vila.

2007:

Estrenem en campanya escolar: "A tota màquina" Un espectacle sobre la música 
electrònica.
I "pica de mans". Espectacle de campanya escolar sobre la percussió pels més petits.
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