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El condicionament de l’espai permet reduir el temps de reverberació del so 

EL PALAU DE LA MÚSICA INVERTIX 18.017 EUROS PER
MILLORAR L’ACÚSTICA DE L’ALMODÍ   

El  Palau de  la  Música ha invertit  18.017 euros,  IVA inclòs,  a  millorar
l’acústica  de l’Almodí i  reduir  el  temps de reverberació del  so,  després de
l’encàrrec i posterior execució d’un estudi del Departament d’Acústica de la
Universitat Politècnica de València. Ho ha anunciat la regidora de Patrimoni i
Recursos Culturals i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, per a qui
l’Almodí “tant per la seua ubicació al centre històric com per la seua bellesa,
resulta un espai ideal per disfrutar de la música de cambra, un gènere musical
íntim i de comunió amb el públic, i la veritat és que estem molt contents de les
xifres d’assistència  i  de  satisfacció dels  assistents  als concerts  i  activitats
musicals programades”. 

Tello  ha explicat  que “les característiques pròpies del  recinte feien que el
temps de reverberació del so no fora el desitjat” i “amb esta inversió s’ha aconseguit
reduir  i  s’ha  condicionat  l’espai  acústicament,  sempre  respectant  els  elements
arquitectònics”.  Amb  el  condicionament  de  l’Almodí,  seguint  les  indicacions  dels
enginyers  del  Departament  d’Acústica  de  la  Universitat  Politècnica  de  València,
s’han cobert  els  espais entre les columnes que formen els  arcs gòtics,  fins una
alçada de 2 a 2,10 metres, amb panells mòbils revestits amb material absorbent i
tramex de fusta enreixada en les cares exteriors. 

D’esta  manera,  s’ha  aconseguit  el  “triple  objectiu”,  segons  ha  indicat  la
regidora: “augmentar l’absorció de la sala, s’ha confinat la zona d’audició reduint el
volum i ajudant a la reducció del temps de reverberació, i s’ha fet que els corredors
perimetrals siguen més acollidors, permetent possibles usos alternatius no musicals
al mateix temps”. Per la seua part, el director del Palau de la Música, Vicent Ros, ha
destacat esta millora en l’Almodí,  ja que  “treballem contínuament tant  en el  seu
vessant  artístic  com per  millorar  l’acústica,  i  situar-lo  en un centre de referència
artística i musical, a l’altura de les ciutats culturals de gran tradició musical”.
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