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Els Vídeos Musicals 

Sessions Musicals Frederic Sesé 
 
Sinopsi 
 

Abans les cançons es donaven a conèixer per la ràdio però ara és a través 
de la televisió i de vídeos a les xarxes socials. Afegir imatges a un producte 
musical va canviar completament la percepció de la música i ara mateix no 
s’entén una cançó si no va acompanyada del seu vídeo. 
 
Cal doncs conèixer també una mica l’ària visual de la fotografia i el cine 
(com l’enquadrament, la lluminositat, l’ús d’efectes visuals…) per a veure 
l’encaix del vídeo al servei de la cançó. 
 
Aquesta informació visual afegida pot ser important per captar l’essència 
de la cançó… o directament irrellevant. És important saber destriar el que 
és substancial i interessant del que no ho és. 
 
En aquestes sessions veurem sota un plantejament històric i cronològic, 
per un cantó, i tècnic, narratiu i semàntic, per l’altre, diversos exemples de 
videoclips que ja han quedat a la memòria per la seva aportació al gènere. 
 
 

Fitxa artística 
 

Frederic Sesé, guió i selecció d’exemples 

En el cas de les sessions amb teclista – Albert Freixenet 

 

  



Fitxa tècnica 
 
 

Tipus d’espai on pot representar-se : 
Preferents: Teatre, Sala d’Actes, Aula d’Audiovisuals. 
També: Aula gran, biblioteca. 
Descartats: Gimnàs, Menjador i, especialment, Exteriors.  

L’espai ha de poder quedar-se a les fosques o en penombra. Cal 
tenir una llum per poder veure el presentador i, si és el cas, 
intèrpret/s de la música. 

 
Mides de l’espai espai necessari: 

Mínim 4 metres d’amplada i 3 de fondària. 

Si és possible, tarima/escenari alçat i que els alumnes assistents 
seguin en cadires, amb bona visibilitat 

 
Presa de corrent i potència 

Un endoll normal de 220 V. I 10-20 Amp. 

Nosaltres portem l’equip de so 

 
Necessitem  

Un parell de taules i cadires. 

Projector i pantalla de vídeo - En cas de no tenir-ne disponible, 
avisar i nosaltres en portaríem 

 

  



Currículum 
 

Les primeres sessions musicals pedagògiques creades i conduïdes per en 
Frederic Sesé daten de 1979. Que faci tant de temps que en faci no vol dir 
gaire res excepte que alguna experiència en deu tenir i també que, en 
aquest món tan constantment canviant, sembla que ha sabut adaptar-s’hi. 
 

FREDERIC SESÉ 

Llicenciat en Història de l’Art (UAB). 

Títol professional de Flauta travessera (CSMM de Barcelona) 

Co-Fundador de l’ESCOLA DE MÚSICA ZELESTE. 

Director, guionista i presentador del programa de Música Clàssica 
“CADÈNCIA”, a TV3 també ha fet diverses col·laboracions radiofòniques 
(Catalunya Ràdio, Ràdio 4, Ràdio Estel…) 

Cap de Premsa de l’OBC en el període olímpic. 

Ha portat l’assignatura de música a l’ESO en diversos centres i ha impartit 
cursos de didàctica musical per als ICE de la UB i de la UAB i a diversos 
Centres de Recursos.  

També és un habitual conferenciant a les Aules d’extensió Universitària. 

Co-autor de “LA MUSICA I LA SEVA EVOLUCIÓ” i “HISTÒRIA DEL POP-
ROCK” (Ed. Graó).  

Crític musical a la premsa diària i a revistes i webs musicals. 

L’any 1995 crea SESSIONS MUSICALS S.L. Tan enrere com el 1979 va 
començar a concebre i realitzar presentacions musicals pedagògiques per 
a diversos Ajuntaments, Promotors i Teatres. 

L’any 2006 crea amb la seva dona Encarna Lara, el centre MOTIMOT 
d’atenció als problemes d’aprenentatge (dislèxia, comprensió lectora…) i 
de comunicació. 

Ha actuat de presentador-moderador en nombrosos debats i taules 
rodones (Centenari Frederic Mompou, 1er. Congrés Català de la Música…) 



Per al professorat 

 

 
Competències (Comunicatives, artístiques i culturals) 

• A les dues sessions (VÍDEOS 1 i 2) hi ha, per un cantó, el 
plantejament històric i cronològic i, per l’altre el tècnic, narratiu i 
semàntic. 

• Afegir imatges a un producte musical comporta un nivell de lectura 
nou. Cal saber reconèixer les aportacions específiques de la 
narrativa de l’ària visual (fotografia, cine…) com l’enquadrament, la 
lluminositat, l’ús d’efectes visuals… i veure’n l’encaix al servei de la 
cançó.  

 

Explorar i percebre 

• Malgrat el vídeo musical és percebut com un acompanyament a la 
cançó, hi afegeix molta més informació. Aquesta informació afegida 
pot ser important per captar l’essència de la cançó… o directament 
irrellevant. 

• Cal donar eines per a destriar el que és substancial i interessant del 
que no ho és i, fins i tot, saber refusar aportacions esbiaixades 
(sexistes, comercials…) que aportin missatges poc convenients.  

 

Interpretar i crear 

• Actualment els alumnes disposen de mitjans prou eficaços per a fer 
vídeos i es pot proposar l’exercici de posar imatges a una cançó, 
sigui pròpia o no, per a experimentar com posar-se al servei de la 
cançó i el seu missatge i estètica.  

 

Objectius de l’activitat 

• Veure el doble plantejament que hi ha a les dues sessions (VÍDEOS 1 
i 2), el plantejament històric i cronològic, per un cantó i, per l’altre, 
el tècnic, narratiu i semàntic. 



• Fer adonar als alumnes que a més d’una primera visió d’un vídeo-
clip (i sovint és l’única visió possible) pot haver-n’hi de més 
profundes i detallades… i de com n’és de fàcil d’instal·lar-los 
subtilment missatges addicionals, a vegades molt positius… i a 
vegades no tant.  

 

Activitats prèvies a la sessió 

• La memòria dels alumnes és plena de vídeo-clips. Se’ls pot demanar 
que en recordin els que més els han agradat i/o impactat i que 
intentin explicitar-ne el perquè. 

• Una discussió sobre si els vídeo-clips són art o un producte 
comercial, o sobre si per a fer-los cal molta estructura i diners o si 
amb un mòbil i una bona idea n’hi ha prou… dóna molt de joc.  

 

Activitats posteriors a la sessió 

• Fer un repàs del vídeos presentats a les dues sessions (VÍDEOS 1 i 2), 
tan des del punt de vista històric i cronològic com des de l’anàlisi 
tècnica, narrativa i semàntica. 

• Veure altres vídeo-clips a classe per a fer-ne un treball similar. 


