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El piano
El piano és un instrument musical classificat com un 
instrument de teclat de corda percudida segons el 
sistema  de  classificació  tradicional,  i  segons  la 
classificació  de  Hornbostel-Sachs.   El  músic  que 
toca el piano rep el nom de pianista.

El piano està compost per una caixa de ressonància 
i un teclat de 88 tecles, amb 7 octaves (segons el 
piano).  Les  tecles  accionen  un  mecanisme  de 
martellets folrats de feltre que colpegen les cordes 
d'acer del piano, fent que aquestes emetin un so. 
Les vibracions es transmeten a través dels ponts a 
la taula harmònica, que els amplifica. Està format 
per  un  arpa  cromàtica  de  cordes  múltiples, 
accionada  per  un  mecanisme  de  percussió 
indirecta.  També hi  ha  uns  pedals  que serveixen 
per  a  modificar  el  so.  Cada  un  d'aquests  pedals 
serveixen per coses diferents:

1. El pedal unicordi es troba a l'esquerra i desplaça 
els  martellets  cap  a  un  costat,  de  manera  que, 
segons l'ajustament que se li  doni, els  martellets 
colpegen les cordes.

2. El pedal tonal central, serveix per crear l'efecte 
anomenat nota pedal, que consisteix en mantenir 
durant  un  temps  determinat  la  mateixa  nota  o 
acord;  a  diferència  del  pedal  de  ressonància,  la 
nota  pedal  no  es  veu  alterada  per  les  quals  es 
toquin després. 

3. El pedal de ressonància en ser trepitjat allibera 
els  apagats  de les  cordes,  el  que permet que la 
nota  segueixi  sonant  encara que s'hagi  deixat  de 
prémer la tecla.

El piano electrònic és una invenció del segle XX. Té 
la mateixa aparença del piano (excepte els teclats 
elèctrics). La diferència és que, a més, aquest pot 
reproduir  el  so  de diferents instruments  i  moltes 
vegades incorpora cançons i ritmes predeterminats.

El pianoforte va ser un instrument inventat cap a 
l'any 1690 per l'italià Bartolomeo Cristofori. El nom 
de  Pianoforte  ve  de  l'Italià  (Piano:  suau,  Forte: 
fort).

Piano del 1879

El  so  del  piano  ha  estat  sempre  la  base  de  la 
música, tant clàssica com moderna.


