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FITXA MUSICAL  DE L’OBRA ARRANJADA 

Tempo: 112 b.p.m. / Allegretto Compàs: Quaternari (4/4) 

Tonalitat:  La m Durada: 2’38”/ 51 comp. 

Instrumentació (timbre): 
1ª veu: Flauta 1 (cal fa#). Àmbit: do3 – sol3 
2ª veu: Flauta 2. Àmbit: mi3 – mi4  
3ª veu: Xilòfon soprano. Àmbit: mi3 – do4 
4ª veu: Xilòfon contralt. Àmbit: mi3 – la4 
5ª veu: Metal.lòfon contralt. Àmbit: do3 – la4 
6a veu: Percussió Corporal* 

Forma: Intro (6c) – A (8c+8c) – A’ (8c+8c) – Interludi (8c) - A (8c+8c) – A” (8c) – Coda (5c) 

Altres indicacions: El tempo del Midi és de 100 b.p.m. No hi ha claquetes a l’inici de la base. *Per 
realitzar la percussió corporal, cal saber: a la nota “mi” hi ha escrit els cops de peus a terra; a la 
nota “sol”, els cops de mans a les cuixes, a la nota “la”, els cops a la panxa, a la nota “si”, els cops 
de mans al pit, a la nota “re agut”, les palmades (nota normal-palmada normal, nota amb x-palmada 
estrella, nota amb quadrat-palmada greu, nota amb rombo blanc-palmada a boca, nota amb rombo 
negre- palmada a galtes), a la nota “fa” hi ha els pitus. Sempre hi ha alternança de dreta i 
esquerra.  

 
 

FITXA GENERAL 

Títol obra:  “ Pop corn / Palomitas de maiz ” 

Intèrpret:  grup  Hot Butter / grup Los Pekenikes  

Compositor: Gershon Kingsley 

Ubicació:  E.E.U.U. / Espanya 

Època (Any): 1969 / 1972 

Estil: Pop 

 

Més informació: “Palomitas de maiz” va ser la versió que van fer el grup Los Pekenikes (grup que 
va néixer el 1959 a Madrid) sobre l’original “Pop Corn” de Gershon Kingsley, i que van convertir en 
la cançó de l’estiu de 1972.  Aquesta cançó va ser composta l’any 1969 amb el nom "the Popcorn 
Makers" i va ser enregistrada pel grup Hot Butter l’any 1971.Aquest tema ha esdevingut un hit-
parade que ha venut milers de còpies arreu del món; i encara ara se’n fan covers per a publicitat. 


