
IMPRESSIONS DELS ALUMNES DE 1R D’ESO, amb l’audició de l’Ària de la Suite en Re major:   Aquesta peça és suau i el disseny puja i baixa. Representa una mica de tristor. Hasna Haitof  Caràcter: tranquil i bonic. Disseny: ondulat. Personal: Em recorda paisatges de muntanya, em sembla una melodia perfecta per dormir. Fiona Massaguer  Em transmet pau. Jo crec que és un so rectilini. Ámbit: mig. Daniela Rodríguez  Orquestra – Rectilini – Lent – Ample – Agut – Amorós i melangiós. Marc Pérez  És una cançó molt bonica i lenta, d’un àmbit ample i d’un disseny ondulat. Jordi de León  Expressa un sentiment d’alegria, d’emocions d’amor. És un àmbit ample, el disseny és ondulat. Toquen violins. Pol Avellana  A mi m’ha semblat una obra d’amor. Pol Villarroya  És molt tranquil.la. Transmet tristesa i una mica de felicitat. Té violins. Ona Alcázar  Aquesta cançó m’ha semblat molt trista i m’ha donat una mica de son. És un registre greu, però alhora agut i té un disseny ondulat. En aquesta cançó crec que fan servir el violí i el contrabaix.                                                                                                                      Maria Checa   Aquesta cançó em transmet tranquil·litat, llibertat i pau. Em fa imaginar-me que estic amb un cavall a la platja corrent lliure i sentint les ones del mar. En aquesta cançó hi ha violins, violes... El ritme és lent, el volum és fluix i el registre és agut. Noa Costa  La cançó és Adagio, molt lenta. El disseny és rectilini/direccional, va per l’escala o per notes pròximes. El registre és àgil i trossos greus. L’àmbit és bastant ample. Transmet tristesa i relaxa molt. Hi ha violins, violes, contrabaixos. Berta Garriga  Aquesta música és tranquil.la, calmada, és com si estiguessis trist. Em transmet malenconia, com si em faltés alguna cosa o algú. És una cançó de registre mitjà. El fons o base és greu i la primera veu és aguda. Daniela Llovera  Tristesa, calma, malenconia... Veig un paisatge gris, sense color, pàl·lid. I una sola llum: el sol. El paisatge resplendeix i, a poc a poc, es creen els colors, un a un, verd, groc... Noa Rubio  Transmet tranquil·litat, son, tristor, cansament. Fa ones, petites pujades i baixades. Sembla com un mar de notes properes, petites ones d’una mar calmada. Berta Twose     


