
Presentació
El significat en català de les sigles MIDI és Interfase Digital d’Instruments Mu-
sicals, per tant, un teclat controlador MIDI, encara que té l’aparença d’un piano 
convencional, té la capacitat de comunicar-se amb l’ordinador per controlar 
qualsevol programa d’estació de treball d’àudio digital (DAW). És per això que 
la hipòtesi principal, i precisament la intenció del meu treball de recerca, és 
comprovar si una persona com jo, amb coneixements bàsics pel que fa a progra-
mació amb Arduino, és capaç de construir i fer funcionar un teclat controlador 
MIDI, amb un pressupost no molt excessiu perquè tothom tingui possibilitats 
d’intentar-ho. El segon objectiu és poder utilitzar aquest dispositiu en algun pro-
grama d’àudio, com ara Soundtrap, Frutiloop, Reaper… 
El projecte final consta d’un circuit elèctric format per 10 polsadors, 11 resis-
tències, 3 potenciòmetres, 2 plaques protoboard i una placa Arduino Leonardo, 
connectats mitjançant cables, juntament amb una programació, creada amb el 
software d’Arduino, que permet tocar les 7 notes naturals individualment a totes 
les octaves del piano, amb els seus respectius acords majors i menors i variar la 
durada de les notes. A més a més, conté una funció per poder tenir una melodia 
preprogramada i reproduir-la a diferents velocitats i en qualsevol moment. Addi-
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cionalment, he comprovat la seva afinitat amb dos programes DAW: Synthesia i 
Soundtrap.

Metodologia
La metodologia emprada en aquest treball és la següent: pel que fa al marc teòric, les 
fonts bàsiques per extreure la informació han sigut diverses pàgines d’internet i dos lli-
bres: Aprender Arduino, electrónica y programación con 100 ejercicios básicos de Rubén 
Beiroa Mosquera, i Arduino para jóvenes... y no tan jóvenes de Joan Ribas Lequerica. Per 



a la part pràctica, pel que fa la programació i a la construcció del circuit electrònic he 
fet servir els meus coneixements bàsics i la informació que hi havia en els dos llibres, 
juntament amb alguns vídeos d’exemples de YouTube, recollits a la bibliografia web.

Cos del treball
Respecte a la manera com s’ha estructurat el treball he decidit dividir-lo en dues parts, 
la teòrica i la pràctica. Dins de l’organització de la informació teòrica he començat amb 
l’explicació de què són les notes, les escales musicals i els acords, ja que és la teoria 
musical bàsica que he necessitat per dur a terme el treball, ja que a més molts termes 
els utilitzo al llarg de la recerca i si els explicava al principi seria més fàcil d’entendre. 
En segon lloc, trobem els apartats relacionats amb el dispositiu MIDI, on detallo la 
connexió MIDI i els diferents tipus que n’hi ha, la història del MIDI, els diferents teclats 
controlador MIDI que existeixen, també el paper del MIDI en la producció musical, i faig 
una breu comparació entre el MIDI i el sintetitzador, ja que normalment es pensa que 
és el mateix. He decidit donar més apartats a la informació del MIDI perquè és el tema 
principal del meu treball i, per tant, he cregut convenient donar-li més importància. 
En últim lloc he explicat els diferents programes utilitzats, començant pels emprats a 
l’hora d’aplicar el producte final a l’àmbit musical (els programes DAW) i acabant amb 
el programa on he creat i desenvolupat aquest codi (Arduino). A més, he explicat altres 
parts d’Arduino, com la seva història, les diferents plaques, com funcionen... 
Pel que fa a la part pràctica he decidit dividir-la en dues parts: d’una banda he explicat 
la programació del MIDI, tant el plantejament del codi com el programa final, el qual 
he acompanyat amb fotografies del mateix codi per poder explicar a fons i amb més 
facilitat tot el seu funcionament. D’altra banda, he explicat la construcció del teclat 
controlador MIDI, ja que degut als diferents canvis al llarg de la programació, aquests 
han fet que la construcció canviés des de la idea inicial que tenia fins al meu resultat 
final. En aquest apartat he explicat els diferents components, que són: la placa Arduino 
Leonardo, els polsadors, els potenciòmetres, els leds, els diferents cables utilitzats, les 
resistències i les plaques de proves. També he explicat el pressupost que he necessitat, 
el procés de disseny del MIDI i, finalment, he adjuntat les fotografies del teclat controla-
dor MIDI acabat. 

Conclusions
El principal resultat que obtinc d’aquest treball és que la meva hipòtesis inicial era 
certa, ja que he pogut comprovar personalment que amb uns coneixements bàsics 
de programació en Arduino i un pressupost que no arriba a 40 € és possible cons-
truir i programar un teclat controlador MIDI, que a més és funcional amb diferents 
programes i DAW comprovats en aquest treball com són Synthesia i Soundtrap.
Al llarg de tot el procés, el meu projecte ha anat patint petites variacions des del 



dispositiu que vaig pensar al principi fins al que he acabat creant, ja sigui per prio-
ritzar algunes funcions o per les limitacions d’Arduino i dels components utilitzats. 
El primer canvi que es va produir va ser el de prioritzar l’abast pel que fa a notes, 
ja que la part estètica, és a dir, la primera idea de teclat controlador MIDI que vaig 
tenir, incloïa un led per a cada botó. Al principi no havia descartat la idea perquè 
vaig anar construint el MIDI paral·lelament a la programació, per la qual cosa les 
primeres 4 tecles que vaig construir funcionaven perfectament amb cada led inde-
pendent, però a mesura que anava programant les següents notes em vaig adonar 
que si volia posar un led per a cada polsador només podria programar 6 tecles amb 
el seu respectiu díode. En aquell moment vaig decidir prioritzar les notes naturals, 
de DO fins a SI, i deixar un únic led comú. Arran d’aquesta decisió va ser quan vaig 
començar a crear una programació per a les 7 notes, per després afegir els botons 
de les notes amb sostinguts, però vaig descobrir que, per culpa de les funcions que 
codifiquen en llenguatge MIDI, el missatge de les notes que s’han de tocar o han 
deixar de sonar, només permet tocar una nota a la vegada, i en aquell moment vaig 
prendre totes les decisions que m’han portat a crear el teclat controlador MIDI que 
he presentat en aquest dossier. Primer, vaig decidir posar els botons d’acords majors 
i menors per poder tocar les tecles negres, i vaig programar el potenciòmetre d’octa-
ves; a més hi vaig afegir el botó de la melodia i el seu respectiu potenciòmetre. 
Uns quants mesos abans d’acabar el projecte em vaig adonar de l’últim problema, 
que la funció NoteOn i NoteOff enviava el missatge en bucle, la qual cosa ocasiona-
va que no es pogués tocar un botó durant el temps que estigués pressionat, ja que 
la nota no sonava fluida i estable, sinó de manera reiterada. Va ser quan vaig afegir 
l’últim potenciòmetre, per poder variar la duració i així no tenir tantes limitacions 
en tocar el teclat controlador MIDI. És per totes aquestes raons esmentades ante-
riorment que he acabat obtenint aquest resultat. Per una altra part, he hagut de 
descartar idees, com he dit al principi de la conclusió, per les limitacions d’alguns 
components utilitzats, com és el cas dels botons. Al principi tenia la idea d’afegir 
uns botons per simular els pads característics que es troben en els teclats MIDI pro-
fessionals, que encara que no es poguessin fer servir en Synthesia, ja que només et 
permeten tocar el piano, si que es podrien fer servir en altres DAW que donessin la 
possibilitat de tocar instruments de percussió, com Soundtrap.
Però quan vaig estar provant la funcionalitat dels botons vaig fixar-me que no te-
nien la sensibilitat suficient per funcionar correctament, pel fet que de vegades no 
et permetien la suficient reacció per crear ritmes ràpids. Finalment, vaig acabar des-
cartant la idea perquè no hi havia la possibilitat de posar un botó per cada part de 
la bateria i si hi posava un potenciòmetre per anar canviant es complicava massa la 
programació, motiu pel qual vaig decidir centrar-me a perfeccionar el funcionament 
correcte de tots els altres botons. 



En conclusió, he viscut aquest treball com un repte molt positiu i em sento molt 
satisfeta i orgullosa del temps i esforç que hi he dedicat, a més dels resultats finals 
obtinguts. 
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