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Música i noves tecnologies: 
edició d’àudio amb AUDACITY

Jesus Martínez Vargas
IES ANDREU SEMPERE. ALCOI

INTRODUCCIÓ
AUDACITY és un programa multi-
plataforma (Windows, Linux i Mac, 
entre d’altres) d’enregistrament i 
edició d’àudio, d’ús lliure i codi obert 
distribuït amb llicència GPL, llicèn-
cia que permet la lliure distribució, 
modificació i ús de programari.  Al-
tres avantatges d’aquest programa 
són que és  mol fàcil d’utilitzar i que 
es pot aconseguir de franc a la se-
güent adreça electrònica: http://au-
dacity.sourceforge.net (4,3 Mb, la 
versió 1.3.4). 

Audacity permet algunes possibili-
tats que són aprofitables a l’aula de 
música com ara gravar sons i veus, 
convertir gravacions analògiques 
en digitals, editar arxius d’àudio 
de diferents tipus, convertir arxius 
d’àudio, treballar amb múltiples pis-
tes d’àudio, etc. Així amb Audacity 
podem plantejar activitats creatives 
de collages sonors, muntatges mu-
sicals, realització de mix, sonoritza-
ció de narracions, etc.

Començarem per comentar les ins-
truccions bàsiques d’ús que poden 
permetre un ús creatiu dins les acti-
vitats habituals de l’àrea de música 
a Secundària per passar a continua-
ció a explicar una aplicació recent 
amb alumnat de Segon d‘ESO.

INSTRUCCIONS BÀSIQUES  D’ÚS
Una vegada instal·lat el programa comencem a treballar intentant en 
primer lloc conèixer els diferents comandaments. En aquesta primera 
fase de contacte el resultat no pretén ser artístic sinó exploratori: veure 
què ens ofereix el programa i què podem fer amb ell. Per això, posem el 
cursor sobre cadascuna de les eines i veiem què podem fer:

A continuació importem a la pantalla d’edició un arxiu d’àudio que 
podem tenir al nostre ordinador o a un dispositiu extern com un re-
productor MP3 o una memòria USB, que ens aprofitarà per realitzar 
l’entrenament. Tenim dues opcions: crear un projecte nou i importar 
arxius d’àudio amb els quals volem treballar o bé obrir un arxiu d’àudio. 
En qualsevol cas hem d’anar a Arxiu | Importar | Àudio o Arxiu |Obrir . 
Una vegada estiga carregada la pista d’àudio apareixerà a la pantalla en 
forma d’espectrograma.

Ara ja podem començar a realitzar algunes pràctiques. Abans resulta 
convenient crear una carpeta on desar les proves i pràctiques que es 
realitzen. És igualment important que totes elles estiguin degudament 
identificades per poder localitzar-les fàcilment.

Podem iniciar la pràctica realitzant aquestes activitats: 

Activitat 1: canvia el temps. A la barra de menús anem a Efecte | Canviar 
temps; aquesta opció permet que la pista soni més ràpida però no més 
aguda, o sia canvia el temps sense canviar el to. Seleccionem diversos 
percentatges de canvi i escoltem els resultats. Recordem que tots els 
canvis són reversibles (Menú | Editar | Desfer...).
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Activitat 2: canvia el to. En aquesta ocasió seleccionem a Menú |  Efecte |  Can-
viar to i escoltarem com sona més agut o més greu, però no més ràpid o lent. 
Podem novament provar diferents percentatges de canvi.

Activitat 3: canvia la velocitat afectant al temps i el to (Menú | Efecte | Canviar 
velocitat).

Per tal de poder aplicar les operacions d’edició necessitem indicar sobre quins 
fragments volem aplicar-les mitjançant una selecció que es pot realitzar amb 
el ratolí (amb eina de selecció fent clic i arrossegant el ratolí fins el punt on 
acaba la selecció). 

Activitat 4: fade in (fa un crescendo d’entrada) i fade out (fa un diminuendo de 
sortida). Seleccionem un fragment del principi de la pista i després provem el 
crescendo anant a Menú| Efecte | Cross fade in. A continuació fem una nova 
selecció al final de la pista i apliquem el fade out.

Activitat 5: revertir. En aquest cas i si no hem seleccionat prèviament cap 
fragment de la pista aquesta opció permet escoltar-la  a l’inrevés, escoltar-la 
marxa enrere, del final cap el principi. Recordem que a la història del rock hi 
ha algunes llegendes urbanes que afirmen que en escoltar determinats discos 
al revés podem trobar missatges ocults. Provem doncs de trobar-ne alguns.

Activitat 6: wahwah. Aquest efecte és una mena d’eco ràpid. Altres efectes 
interessants són el delay, Gverb o vocoder.

Activitat 7: trèmolo. Observa que tal i com diu la paraula al aplicar aquest 
efecte tremola el so.

A continuació podem  realitzar proves amb la veu. Evidentment necessitem un 
micròfon extern si el nostre ordinador no disposa d’un integrat. Cal entrar la veu  
gravant amb la icona vermella de la barra d’eines i amb el volum del micròfon 
una mica alt (el volum està situat a la dreta de la barra d’eines, just al costat del 
control de volum). És convenient fer algunes proves per tal d’ajustar el volum 

adequat i per evitar saturacions. 
Una vegada hem ajustat els volums 
podem  experimentar amb la pròpia 
veu els efectes anteriors.

Una vegada ens hem familiaritzat 
amb el programa mitjançant la rea-
lització d’aquestes proves podem 
passar a una fase més creativa. Són 
moltes les activitats que es poden 
proposar en funció dels interessos 
del nostre alumnat però algunes de 
les més recomanables poden ser 
aquestes:

• manipular, modificar i transfor-
mar una cançó amb els efectes 
que es vulguin; 

• enregistrar un text qualsevol, 
buscar una música adequada 
per ambientar-lo i fer que sonin  
al mateix temps (el programa 
permet treballar amb diferents 
pistes i el resultat pot exportar-
lo com una sola pista en format 
WAV o MP3 entre d’altres);

• enregistrar diferents fragments 
musicals i anar adjuntant-los: 
aquest mix pot servir per fer 
acompanyar coreografies de ba-
ll, per sonoritzar una narració o 
un muntatge de diapositives rea-
litzades amb PowerPoint, etc);

• inventar  un rap bé de mane-
ra individual o en petit grup: 
una bona manera de plantejar 
aquesta activitat és escriure una 
llista de coses que ens agraden 
o coses que ens molesten i una 
vegada disposem d’un text, anar 
provant de recitar les frases in-
tentant adaptar-les al ritme mu-
sical. Moltes vegades no surt a 
la primera així que poc a poc. 

Ja que el nostre alumnat disposa 
d’ordinador i memòria externes 
USB és molt pràctic lliurar els tre-
balls realitzats en suport CD regra-
vable o en memòria externa. Bé en 
un cas o bé en l’altre han d’anar 
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identificades amb el nom de l’alumne i el curs. Com que a les aules de 
música és cada dia més habitual disposar d’ordinador connectat a l’equip 
de so o amb altaveus, els treballs presentats es poden escoltar a l’aula per 
tal de veure els resultats i poder comentar-los (al mateix temps el professor 
pot aprofitar per fer una còpia de tots ells que pot ser aprofitada fins i tot per 
muntar un CD amb tots els treballs realitzats).

UNA APLICACIÓ PRÀCTICA: CONVERTIR UNA 
EXPOSICIÓ TEXTUAL EN SONORA
Algunes possibilitats que ofereix Audacity han estat experimentades a propò-
sit d’una exposició textual i fotogràfica celebrada en el nostre centre del 7 al 
31 de passat mes de gener.  

Aquesta exposició de Tomàs Tàpia, D’una dona a una altra dona, organitza-
da en commemoració del Dia Internacional de la Dona dins del programa 
de Centre Associat a la Xarxa Unesco del qual formen part, constava de 56 
panells on es podien veure una sèrie de textos escrits per diverses dones 
alcoianes de diferent edat i condició que escrivien unes paraules a altres 
dones que havien significat alguna cosa en la seva vida. A més, tots els textos 
anaven acompanyats d’una fotografia de l’autora del text  que venia a il·lustrar 
aspectes diversos de la vida quotidiana d’aquestes dones (les confessions 
d’una mare d’acollida, les preocupacions pel nostre entorn, l’actual situació 
social de la dona, etc).

A més, els panells duien adjunta una mena de bústia amb fotocòpies dels 
textos que el nostre alumnat podia agafar. 

L’activitat proposada per alumnat de 2n d’ESO consistia a fer un recorregut 
per l’exposició i triar un text. Posteriorment cada alumne a casa seva havia 
de llegir-lo, gravar-lo i desar-lo al seu ordinador com una pista d’àudio. Una 
vegada fet això s’havia de seleccionar la música més adequada per acompa-
nyar la narració. Per finalitzar aquesta activitat, l’alumne havia d’obrir la pista 
d’àudio de la seva narració així com la música seleccionada per acompan-
yar-la i editar-les seguint les instruccions anteriorment descrites en el procés 

d’aprenentatge del programa.

El producte final que es pretén acon-
seguir amb aquesta activitat, ja que 
encara no està finalitzada,  és un CD 
que recopilarà en format MP3 tots 
els treballs realitzats per l’alumnat.

MÉS INFORMACIÓ

http://www.lbarroso.com/downloads/
tutoriales/audacity.htm [en aquest 
tutorial s’explica com posar música 
a un missatge de veu; darrera con-
sulta: febrer de 2008].

Tot i que no resulta un programa 
molt difícil d’utilitzar a la xarxa es pot 
trobar una gran quantitat de tutorials 
que expliquen el seu funcionament, 
com per exemple:

http://mosaic.uoc.edu/pdf/Captu-
ra_y_Edicion_de_Audio_con_Herra-
mientas_Libres_II.pdf [darrera con-
sulta: febrer de 2008].

http://usuarios.lycos.es/jfmateos2/
apuntes/audio/Audacity.pdf [darrera 
consulta: febrer de 2008].

http://rededuca.wikispaces.com/
space/showimage/TutorialAUDAC-
ITY.pdf [darrera consulta: febrer de 
2008].

Seguint la línia d’utilització de pro-
gramari lliure recomanem VLC LAN, 
un senzill reproductor multimèdia 
amb suport per diverses plataformes 
que permet reproduir els formats 
més coneguts d’àudio i vídeo (MPEG, 
MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD, WMV, 
WMA, MP3, WAV, OGG i d’altres a 
més de pel·lícules en  SVCD i DVD) 
sense necessitat de còdecs. Es pot 
descarregar de manera gratuïta a 
http://www.videolan.org/.
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