Nova infografia interactiva amb la terminologia del
piano
Elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració del Museu de la Música de
Barcelona i de l’Escola Superior de Música de Catalunya, forma part d’una
sèrie en què ja es poden trobar el violí, la guitarra i el saxòfon.

Aquest 21 de juny, coincidint amb el Dia Europeu de la Música, el TERMCAT
presenta una nova infografia interactiva amb què s’il·lustren els noms de les parts
del piano. Ha estat elaborada amb la col·laboració d’experts del Museu de la
Música de Barcelona i de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

La nova infografia conté 47 termes referents a les parts generals del piano i més
específicament al mecanisme del martellet. S’hi poden consultar termes com ara
barra de pressió, clavilla d’afinació, pedal celeste, pedal de ressonància, pedal
tonal, pont d’aguts, pont de baixos, apagador, escapament, nou del martellet,
pilotí o bridó.
Si es fa clic sobre els termes s’accedeix a les fitxes completes de la Terminologia
dels instruments musicals, el diccionari en línia que s’ha actualitzat amb motiu de
la preparació de la infografia, que actualment conté 384 termes classificats
temàticament en les cinc grans categories en què, segons l’etnomusicologia i el
sistema Hornbostel-Sachs, es divideixen els instruments musicals: idiòfons,
membranòfons, cordòfons, aeròfons i electròfons, més un apartat per als
instruments tradicionals catalans. Cada entrada presenta la denominació en
català, la imatge que la identifica i els equivalents en castellà, anglès i francès, i
alemany i italià en alguns casos.
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La infografia forma part d’una sèrie que es va iniciar l’any 2020 amb la difusió de
dues infografies dedicades a les parts de la guitarra i del saxòfon, i que es va
ampliar l’any 2021 amb la del violí.
Aquest material pot ser útil per a professionals de la música i aprenents
d’ensenyaments musicals, escoles, escoles de música, conservatoris, locals
d’assaig, sales de concerts, etc.
La infografia s’afegeix al conjunt de materials gràfics i multimèdia del web del
TERMCAT, que donen accés de manera visual i atractiva a termes de tota mena
de sectors. I la Terminologia dels instruments musicals forma part de la col·lecció
Diccionaris en Línia, que actualment ofereix més de 160 títols dedicats a diversos
àmbits d’especialitat.
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El TERMCAT és un consorci de la Secretaria de Política Lingüística adscrit al
Departament de Cultura i format per la Generalitat de Catalunya, l’Institut
d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que coordina i
promou les actuacions terminològiques en llengua catalana.
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