
INSTRUMENTS
DE CORDA

POLSADA I PERCUDIDA



íNDEX
- Informació General.

- Instruments de corda polsada.

- L’Arpa.

- El Clavecí.

- La Guitarra.

- Instruments de corda percudida.

- El Piano.

- El Clavicordi.

- Final.



INFORMACIÓ GENERAL

Els instruments de corda Polsada i Percudida són aquells en el 
què el so es produeix mijantçant una corda tensa que vibra 
al ser polsada o percudida.

Els de corda Polsada són: l’Arpa, el Clave i la Guitarra.

Els de corda Percudida són : el Piano i el Clavicordi.



INSTRUMENTS DE
CORDA POLSADA



L’ARPA
L'arpa és un instrument de corda polsada ,compost per un marc ressonant i una sèrie
variable de cordes tensades entre la secció inferior i la superior. Les cordes poden ser
pinçades amb els dits, les ungles o amb un o plectre, son de color beix o blanques.

Entre 1720 i 1740, el mecanisme es desenvolupà connectant aquests ganxos a uns pedals
que s'accionaven amb els peus, deixant les mans lliures a l'intèrpret. Diversos fabricants
tingueren gran interès per a solucionar el problema diatònic de l'arpa. Hochbrucker, nascut
a Donauwörth a Bavària, fabricà una arpa amb cinc pedals per les notes DO, RE, FA, SOL y
LA que després perfeccionà ampliant el nombre de pedals a set, un per a cada nota de
l'escala diatònica. Així se'l considera el pare de l'arpa d'un moviment.



EL CLAVECÍ
El clavicèmbal o clavecí és un instrument musical de teclat de cordes polsades (a 
diferència del Piano o el Clavicordi, que són de cordes percudides). L'origen del 
clavicèmbal es pot situar cap a finals de l‘edat mitjana. Els primers clavicèmbals
complets que es conserven són d'origen italià, el primer dels quals data de 1521.

Al clavicèmbal la pulsació de la corda ve determinada per l'acció de les tecles. Sobre 
l'extrem de la tecla oposat al punt en què es prem (i en general ocult sota la caixa).

Està fet de fusta, amb unes cordes perquè la música soni.

Las notes d’un clavecí són: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO.



LA GUITARRA

La guitarra és un instrument musical de corda polsada, compost d'una caixa de fusta 
d'una forma que recorda el nombre vuit, amb un forat circular en el centre de la tapa, 
sis cordes i un mànec.

El primer instrument que asseguren que va donar origen a la guitarra va ser el llaüt 
àrab. És possible que la unió de la cítara i el llaüt afavorissin el posterior 
desenvolupament de l'instrument.

La guitarra es toca fregant les cordes amb la mà o amb una pua.

Les notes de la guitarra són les següents:



INSTRUMENTS DE
CORDA PERCUDIDA



EL PIANO
El piano és un instrument musical classificat com un instrument de teclat de corda 
percudida segons el sistema de classificació tradicional.

El piano està compost per una caixa de ressonància i un teclat de 88 tecles, 
aproximadament unes 7 octaves, encara que pot variar segons models i èpoques. Les 
tecles accionen un mecanisme de martellets folrats de feltre que colpegen les cordes 
d'acer, fent que aquestes emetin un so. Les vibracions es transmeten a través dels 
ponts a la taula harmònica, que els amplifica. Està format per un arpa cromàtica de 
cordes múltiples, accionada per un mecanisme de percussió indirecta, a la qual se li 
han afegit apagadors. També hi ha uns pedals que serveixen per a modificar el so.

Es toca pitjant les tecles, i les seves notes són:



EL CLAVICORDI

El clavicordi es com una mena de piano, però més petit i de la família de corda 
percudida. Està fet de fusta i de moltes cordes d’acer que connectant amb totes les 
tecles, i pesen 18 kg, de llarg fan 127cm, d’ample 36cm i d’alt 11cm.

Perquè el clavicordi pugui sonar, el instrumentista ha de pitjar les tecles, i depèn de 
quines en toqui, el so serà més greu o més agut. 

El clavicordi va ser inventat entre el segle 17 i 18 d.c, que era un instrument perfecte 
per tocar sol. 

El seu teclat es igual que el del piano però amb menys octaves d'extensió.
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