CENTRE D'ESTUDIS DEL PRIORAT
EXPOSICIÓ DE LA SECCIÓ “MÚSICA I COSTUMS”
Podreu veure un ampli ventall de partitures, publicacions, manuscrits, programes, fotografies de formacions
comarcals...
A la secció de Música i Costums del Centre d’Estudis del Priorat (CEP), hem fet un aplec de partitures,
instruments, així com d’aparells per a reproduir música de diferents èpoques (segons podreu veure al llistat
adjunt) i creiem que podria ser una bona eina a per fer-ne una agradable i musical exposició.
Pretenem que, en visualitzar-la, vingui el record (ja sigui de les formacions musicals, cors parroquials...) de
la gent de la nostra comarca que la vulgui visitar i ens ajudi a fer-ne un recull el més extens possible.
Aquesta exposició no la tenim, volgudament, definida ja que caldria fos muntada conjuntament amb alguna
entitat local, i d’alguna manera feta al gust de tots.
Si hi teniu interès, podeu posar-vos amb contacte, ja sigui per correu a la nostra seu social:
CEP. Carrer Major, 31
43737 - TORROJA
o bé per telèfon:
Amadeu Escoda (el Molar): 933 93 272

Miquel Ma. Ferré (Falset): 666 250 459

Ens faria il·lusió recórrer els nostres pobles amb aquests instruments i veure què hi sona.

ESPAI DE GRAVACIÓ I REPRODUCCIÓ DE SO
Llibre biogràfic de Tomàs A. Edison
Llibre d’història de la música catalana
Àlbum “Gigantes y Cabezudos”
Gramola
Rotlles de pianola
Tocadiscs
Discs de “máquinas parlantes”
Discs “para aparatos eléctricos”
Discs de 33 rev. en vinil
Discs de 45 rev. en vinil
Discs CD
Mini-discs
Magnetòfon
Cintes de magnetòfon
Reproductor de casset
Cintes de casset
Mini gravadora
Ràdio de galena dels anys vint
Ràdio dels anys trenta
Ràdio dels anys quaranta
Ràdio dels anys cinquanta
Diferents tipus de ràdios transistors
Amplificador de guitarra i orgue
ESPAI D’INSTRUMENTS POPULARS, PARTITURES, MÈTODES I ACCESSORIS
Tenora
Tiple
Flabiol i tamborí
Gaita
Guitarra espanyola
Guitarra elèctrica
Cítara
Harmòniques

Flautes dolces
Harmòniques
Castanyoles
Acordió
Acordió diatònic
Metrònom
Afinador
Diapasons (de vent i de percussió)
Canyes
Embocadures d’instruments de metall
Embocadures d’instruments de vent
Mayeur
Klose
Romero
Arbàn
Parés
Scott
Max Havant
Bayer
CCC
... i d’altres.
ESPAIS D’INSTRUMENTS
Fiscorn
Clarinet baix
Trompa
Trombó de vares
Trombó de pistons
Llibre d’Adolf Sax
Saxofon alt de 1850
Saxofon alt de 1910
Saxofon alt de 1940
Saxofon alt de 2000
Saxo tenor de 1930
Saxo tenor de 1980
Clarinet de tretze claus de 1900
Clarinet de sistema Böhem de 2000
Trompeta
Cornetí
Contrabaix
Violí ¾
Bateria
Fagot
Oboè
Orgue elèctric
COSTUMS I MÚSICA
Cançons de jocs
Cançons de treball
Cançons a l’escola
Cors parroquials
Cors de les societats
Bandes de música
Altres agrupacions
Músics i compositors locals
Goigs
Tocs de campanes
Altres

