AUDACITY – VERSIÓ EN CASTELLÀ
La versió en castellà pot ser utilitzada seleccionant la llengua en el procés d’instal·lació del programa als
ordinadors Windows, en descarregar el programa des d’Internet.
Busquem la icona d’Audacity a l’escriptor o busquem el programa al cercador del menú inicio del nostre
ordinador i en obrir-lo ens apareix l’àrea de treball del programa en primer pla:

Aleshores seleccionem en el menú de dalt: Archivo>importar>audio i busquem la cançó que volem
modificar i l’obrim .

Ens apareixerà aquesta imatge, és a dir, l’àudio que volem treballar a l’àrea de treball:

Per tal de canviar la tonalitat de la cançó, cal que posem al menú principal: Efecto>cambiar tono

I se’ns obirà una finestreta en la qual li hem de dir el to en el que està la cançó (per defecte apareix un to,
però no és el correcte) i el to on la volem transportar, indicant també si busquem eixa tonalitat més aguda o
més greu respecte a l’orginal (arriba o abajo).

Posem aceptar i voilà! Ens apareixerà l’àudio ja amb la nova tonalitat.

I com guardem??
Si volem guardar la cançó per a no fer-li més modificacions hem de posar: Archivo>exportar i posar-li el
nom que vulguem i guardar-la en el lloc que vulguem del nostre ordinador:

Teniu en compte que a l’hora de guardar, podem triar el format en què volem guardar la cançó:

En canvi, si volem guardar la cançó, però no hem acabat de fer-li modificacions, ho farem de la següent
manera: Archivo>guardar proyecto como. I li poseu el nom que vulgueu i ho guardeu al lloc que vulgueu del
vostre ordinador. Així es guarda en un format llegible per al programa i podeu fer posteriors modificacions:

Quan guardeu d’aquesta manera, vos apareixerà una finestreta com aquesta:

Simplement està recordant que estàs guardant la cançó en un format per al programa, per a poderla obrir en un altre moment i poder-li afegir modificacions. Però amb aquest format no estàs guardant la
cançó per a poder ser escoltada.

