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Como se producen os sons musicais?

Paula Barros 
Fotos de Arquivo D.P.
A Carmiña encántalle a 
música. Desde pequeniña, 
sempre se poñía diante do 
espello cunha vasoira facen-
do que tocaba a guitarra an-
te miles de persoas. Pero, en 
realidade, a rapaza non sabía 
nada sobre a música ata que 
un día decidiu achegarse 
ata a biblioteca e coñecer un 
pouquiño máis sobre esa ar-
te que tan bos momentos lle 
fixera pasar durante os seus 
10 anos de vida.
A cativa comezou por ler un 
pouco da historia da música. 
Tras ler  varios libros chegou 
a unha conclusión: os seres 
humanos descubriran os 
sons musicais na Prehisto-
ria e accidentalmente a tra-
vés dos seus laios despois de 
facerse unha ferida. A Car-
miña parecíalle incrible así 
que decidiu seguir lendo.
“Na época prehistórica, os 
homes comezaron a crear 

A cativa continuou vendo os 
instrumentos de corda para 
saber cantos máis coñecía e, 
chegado un momento, algo 
chamou a súa atención: o 
piano tamén formaba parte 
da familia da corda. Como 
podía ser posible?, pensa-
ba a rapaza, que continuou 
lendo para coñecer a razón. 
“O piano é un instrumento 
de corda  formado por unha 
serie de teclas que, tras pre-
sionarse, moven unhas cor-
das e producen sons”, poñía 
o libro. Vaia, iso si que non o 
sabía!, cavilaba a cativa.

Madeira e metal
Carmiña continuou coa 
familia do vento. Nese mo-
mento, comprobou que exis-
tían dúas ramas: a do vento 
madeira e a do vento metal. 
En qué se diferenciarán?, 
preguntábase. Os de madei-
ra teñen que estar feitos dese 
material, cavilaba Carmiña. 
E, tras ler un pouco máis, 
comprobou que a súa teoría 
era certa. “Os instrumentos 
de vento-madeira producen 
sons a través da vibración 
dunha columna de aire e, 
orixinalmente, estaban 

Os instrumentos divídense en tres familias segundo a forma en que deben 
ser utilizados para producir música: corda, vento-madeira e vento-metal e 
percusión

os primeiros instrumentos 
feitos con madeira e pedra”, 
poñía un dos volumes. “Pois 
menos mal que cambiaron”, 
pensou a rapaza antes de se-
guir coñecendo a evolución 
histórica dos instrumentos. 
Tras rematar coa historia, 
gardou o libro e colleu outro 
sobre a clasificación dos ins-
trumentos musicais. Había 
tantos e tan diferentes!, pen-
saba sorprendida.
Carmiña comezou por coñe-

cer a familia dos instrumen-
tos de corda, entre os que se 
atopaba o seu favorito: a 
guitarra.
Aínda que Carmiña xa o su-
poñía, o libro comentaba que 
estes instrumentos produ-
cían sons musicais a través 
da vibración dunha serie de 
cordas ben coa man, como 
é o caso da guitarra e da ar-
pa; ou ben cun arco, coma 
o violín, o violonchello e o 
contrabaixo.

O último: a electrónica
A familia da corda, o vento 
e a percusión contan, desde 
hai preto dun siglo, cunha 
última incorporación: a mú-
sica electrónica. Este estilo 
musical caracterízase por ser 
creado a través de aparatos 
electrónicos como os orde-
nadores, sen precisar a uti-
lización dos instrumentos 
tradicionais.


