
Presentació
A l’hora de començar a escriure el treball, em vaig proposar de crear una relació 
entre la música i la literatura. És per això que després de decidir que faria alguna 
cosa que tingués a veure amb la composició, vaig buscar material amb què rela-
cionar-ho. Amb una mica de recerca, vaig veure com existia un clar vincle entre 
aquestes dues disciplines artístiques, de manera que em vaig marcar un objectiu: 
compondre alguna peça per a piano (ja que és l’instrument que toco) basada en un 
llibre. Compondre va ser la dificultat més gran ja que no ho havia fet anteriorment 
i va suposar tot un repte. Tot i així, per tenir una base a l’hora de crear la música, 
vaig decidir que utilitzaria la banda sonora d’El Senyor dels Anells i en faria servir 
el mateix esquema, és a dir, un tema o peça per a cada personatge. Una altra difi-
cultat que em va sorgir durant la recerca va ser haver d’explicar molts conceptes 
relacionats amb la música de manera que fossin entenedors per a tothom, amb 
estudis o coneixements musicals o sense. És per aquest motiu que després de la 
teoria sobre la literatura, art total, música i cervell, vaig decidir incloure-hi un 
apartat que expliqués la teoria més bàsica de la música per tal de facilitar la com-
prensió de tot el treball.
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Metodologia
El primer que vaig fer va ser llegir-me un seguit de llibres i fer-ne una fitxa tèc-
nica per tal d’analitzar-los i acabar escollint-ne un per dur a terme l’objectiu 
plantejat. Em vaig acabar decantant per El peatge màgic, de Norton Juster, un 
llibre infantil, ja que donava molt joc per a la meva idea del treball: tenia una 
gran quantitat de personatges i llocs molt estrambòtics amb unes característi-
ques molt ben definides que em permetien crear unes composicions més elabo-
rades i detallades. Seguidament, vaig analitzar dues bandes sonores: El Senyor 
dels Anells i The Legend of Zelda: The Skyward Sword, ja que ambdues utilitzen 
l’estructura que buscava, és a dir, un motiu o tema per a cada personatge, idea 
o espai. Per poder-ho realitzar, vaig escoltar i transcriure les diferents melodies 



associant-les amb el que representaven. Després vaig haver de documentar-me 
sobre altres casos en què la literatura i la música tenien plasmat aquest vincle 
que volia remarcar. Vaig haver de parlar, doncs, de la poesia trobadoresca, l’art 
total del Modernisme, poemes musicats de Jacint Verdaguer o Joan Maragall i 
alguna novel·la, com Canto jo i la muntanya balla, d’Irene Solà. També vaig ha-
ver de fer un incís a la sinestèsia i la memòria musical per poder justificar l’ús 
de les anàlisis de les bandes sonores o la tria de les diferents tonalitats a les 
composicions pròpies. A continuació, vaig explicar una part de teoria musical, 
ja que vaig trobar necessari que la persona que llegís la part pràctica del treball 
–bàsicament tracta tota de música– entengués el que estava dient i les diferents 
referències. És per això que vaig comentar escales, acords, intervals, compassos 
i diferents tonalitats (principalment les que sortien més endavant a les anàli-
sis) fent referència també al dodecafonisme. Aleshores ja vaig començar la part 
pràctica. Vaig escollir els personatges i espais més interessants a l’hora de bus-
car creativitat i els vaig analitzar una mica més profundament. Observant-ne els 
seus trets més característics, vaig anar ideant diferents temes o melodies i, final-
ment, nou peces per a piano. Cadascuna pertanyia a un personatge o lloc, excep-
te en Kakofonus T. Discordant i en Xivarri o Il·lusions i realitat, dos personatges 
i espais que era convenient que formessin part de la mateixa peça ja que en el 
llibre no s’entenen l’un sense l’altre. Una altra excepció era el tema de l’Infinit, 
un lloc que eren unes escales que no s’acabaven mai. Per poder jugar amb el seu 
nom vaig decidir compondre un motiu (amb una escala ascendent) i introduir-lo 
in tres peces i crear aquesta sensació que no s’acabava mai. 
Finalment, per crear les composicions més fàcils d’entendre i visualitzar ràpidament 
les il·lustracions musicals comparades amb el llibre, vaig seguir el consell de la 
meva tutora i vaig gravar les peces interpretades per mi mateixa al piano. D’aquesta 
manera, quan a la part pràctica feia referència a alguna secció de la composició, el 
lector podia escoltar el que estava llegint.

Cos del treball
Seguint la prèvia metodologia, el meu treball consta d’una part teòrica i una part 
pràctica. Després del resum i la introducció, a la part teòrica hi podem trobar les 
diferents disciplines artístiques: una explicació de la literatura musicada, com els 
antics trobadors i la poesia, teatre o novel·la musicada des del segle xix fins a l’actu-
alitat. També hi explico la relació entre la música i el cervell, parlant de la sinestèsia 
i la memòria musical. Aquest primer apartat acaba amb una explicació de la relació 
que trobem també amb la cinema o els videojocs i la música, ja que vaig pensar que 
també seria útil per poder-ho enllaçar amb l’ús de les bandes sonores i justificar per 
què les feia servir per al meu treball. A continuació hi trobem tota la teoria musical 



on s’expliquen intervals, acords, compassos, armadura, escales i dodecafonisme. 
Per poder analitzar les bandes sonores, abans vaig fer una petita explicació dels dos 
arguments. Amb això ja vaig poder començar a analitzar. El següent apartat són les 
dues anàlisis dutes a terme amb la transcripció dels temes que caracteritzen els 
diferents personatges, espais o idees. L’últim apartat de la part pràctica és una ex-
plicació del llibre que vaig escollir per al treball: El peatge màgic. Consta d’una intro-
ducció amb la sinopsi del llibre, l’explicació del seu argument i una llista de tots els 
personatges i espais.
La part pràctica del treball consta només de dues parts. Primer una anàlisi més 
profunda dels personatges i espais escollits per compondre les diferents peces, amb 
una imatge i explicació de cada un. El segon apartat són les composicions. Consta 
de les partitures creades amb el programa musescore i una explicació de cada peça: 
l’estructura, algun tret característic de la composició i l’explicació del motiu pel qual 
les vaig fer de la manera que les vaig fer. Amb el piano, doncs, vaig intentar trobar 
una manera de plasmar l’essència del personatge a les peces. D’aquesta manera, si 
era la d’en Tac (un gos amb cos de rellotge despertador), a la mà esquerra hi posava 
una sèrie de notes que recordessin al tic-tac d’un rellotge, o si era de Mal Borràs (un 
lloc on no passa mai res i res no canvia), l’esquerra era tota l’estona igual i la dreta 
estava formada només per una melodia monòtona.
Per acabar hi trobem les conclusions que estan formades pel contingut de tot el 
treball i els resultats als quals vaig poder arribar. El treball conté un únic annex, en 
el qual hi podem trobar les fitxes tècniques dels llibres que vaig llegir en un principi, 
abans d’escollir El peatge màgic.
 
Conclusions
Voldria començar aquest apartat explicant que el meu treball no tenia unes con-
clusions pròpiament dites d’unes hipòtesis que m’havia formulat des d’un comen-
çament, sinó que com que era un treball de creació, va ser el fruit d’unes anàlisis 
basades en uns objectius. Tot i així, he de dir que vaig tenir la satisfacció de poder 
fer les composicions tal com m’havia proposat i per a uns personatges i espais que a 
mesura d’anar-los treballant em van resultar molt interessants com a tema d’estudi. 
A més, vaig poder deixar palesa l’estreta relació entre la música i la literatura, les 
dues disciplines principals d’aquest treball.
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