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INTRODUCCIÓ 
______________________________________________________________________ 
 
 

1.	  Motivacions,	  objectius	  i	  metodologia	  
 
Per a començar d’alguna manera, cal explicar per què he triat aquest treball i no 

qualsevol altre.  

Al principi, anava a cegues en referència al tema d’estudi però el que sí tenia clar era 

que relacionaria la música amb el batxillerat tecnològic que curso. Com? No ho he 

sabut fins al final de tot. El que sí que va ajudar a escollir el tema va ser disposar de 

persones properes  posades dins el món de la música i la ciència, que pensava que 

em podrien donar un bon cop de mà, així com recomanar-me material bibliogràfic 

adaptat a les meves capacitats.  

Uns primers objectius i un petit esquema que em plantejava era analitzar l’evolució de 

l’harmonia al llarg de la història de la música. Volia veure perquè es composava d’una 

manera i no d’una altra en les diferents èpoques: entorn social i cultural, instruments 

de l’època, etc. Pretenia també estudiar un compositor de cada època i aprofundir en 

una obra d’aquest, per analitzar-ne els acords més característics acústicament. A més, 

també m’inquietava el conèixer com afecta emocionalment la percepció de la música, 

que em va portar a trobar.-me amb la Maite Vernet (musicoterapeuta). Tot i que la 

música i els sentiments, a hores d’ara excedeixen l’àmbit del treball, he pogut aprendre 

coses molt interessants d’aquesta vessant.  

El que succeí va ser que em vaig trobar amb la persona adequada per frenar tot 

aquest projecte. Ben Davies, molt sàviament m’aconsellà que anés per una altra 

banda ja que veia el meu treball com quelcom molt extens i poc delimitat. A partir 

d’aquell moment, el que he fet ha estat informar-me sobre les parts més físiques de les 

hipòtesis principals (deixant de banda els tocs humanístics) i posar uns límits, que és 

molt important. Desprès d’elaborar un índex, vaig disposar-me a recollir informació 

sobre el que havíem parlat amb en Ben i sobre temes que em sonaven de classes 

d’harmonia amb en Ramon Montoliu (sabia alguna cosa ja de diferents sistemes 

d’afinació). 

Al llegir força sobre el tema, van anar-me sorgint altres inquietuds i vaig anar-me fent 

noves preguntes, cada vegada més allunyades dels objectius primers: Per què som 

capaços de distingir instruments que toquen una nota igual?, D’on prové tota la teoria 

de l’harmonia, qui la “inventa?”, Com és que hi ha combinacions de notes que ens 
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sonen desagradables i d’altres agradables?, Què són els harmònics de la guitarra?, 

Què és el so?, Existeix un espai musical? etc.  

D’aquesta manera i, empesa per experts, vaig anar encaminant el meu treball cap a 

l’acústica musical. Així, resolent i ordenant aquestes preguntes, el meu treball va 

prenent forma i, recolzada per grans professionals en la matèria vaig delimitant els 

temes a explicar.  

Per tant, les fonts del treball són majoritàriament bibliogràfiques (no m’agrada extreure 

massa informació d’Internet, tot i que ho he hagut de fer) però hi ha gran part oral. 

D’aquesta manera, he realitzat un seguit d’entrevistes a professors, que m’han 

correspost de bon grat i sempre amb ganes d’ajudar i millorar el meu projecte.  

 

 

	  2.	  L’espai	  musical	  
 

La primera pregunta que es pot fer tothom davant d’aquest títol és: què és l’espai 

musical? Indubtablement, la música és un art temporal però es pot parlar d’espai 

referint-s’hi? 

Un primer exemple, per a hom que estigui familiaritzat en llenguatge musical, seria el 

vocabulari que s’utilitza al parlar de música: molt sovint  es necessita emprar nocions 

espacials per a expressar segons quins termes ( amunt o avall, alt o baix, gros o petit). 

També servirien les sensacions de la densitat o volum dels sons; quan s’escolta 

música, es percep que els sons ocupen un espai i fins i tot un és capaç de distingir 

sons gruixuts i fins. A més, quan se senten peces musicals,  es nota que estan 

compostes de diferents esdeveniments sonant plegats i s’és conscient que es troben 

en diferents localitzacions dins l’espai tonal (una posició alta o una de més baixa). Per 

exemplificar-ho, la melodia i l’acompanyament semblen ocupar llocs clarament 

diferenciats en l’espai, és a dir, no es fonen. 1 

Per tant, les composicions no són més que esdeveniments individuals relacionats 

entre ells. Tal i com en les ciències físiques es pensa l’espai com una ordenació de 

successos interrelacionats, en música no deixa de ser el mateix.   

En música tonal (aproximadament del 1700 al 1900), l’espai tonal és un marc a través 

del qual la composició es mou de manera peculiar i única: la tonalitat limita l’espai per 

on la composició es crearà. Per nombrar dos clars exemples dins del sistema tonal, es 

                                                
1	  Basat	  en	  l’article	  de	  (Morgan	  1980)	  
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pot parlar del concepte de l’octava, que està estructurada en set “compartiments 

iguals”, és a dit, set graus diatònics, on cal sumar-hi tota la seva infinitud d’alteracions 

cromàtiques.  També la tonalitat ordena l’espai tonal al disposar d’una altura central 

que actua com a focus de les altres altures, les interrelacions de les quals vénen 

definides per la seva posició respecte aquest centre tonal.  

Com ja s’entreveu amb aquests dos exemples, l’espai musical és un espai de relacions 

i moltes d’elles són precomposicionals: semblants a la gramàtica del llenguatge. La 

tonalitat defineix un espai perfectament estructurat on el compositor treballarà desprès 

i aquesta no deixa de ser una ruta a través d’aquest espai. Encara que les relacions 

dins del sistema tonal ja estiguin predeterminades, la manera de combinar-les i la 

successió en que es donen estan oberts a una infinita variació.  

Cal invocar al teòric Schenker per entendre millor aquests aspectes temporals i 

espacials de la música ja que ell, més que no cap altre, ha aconseguit manifestar la 

necessitat de la connexió entre ambdós conceptes. La seva teoria és un mecanisme 

per explicar com es despleguen linealment els acords verticals (com a partir d’uns 

acords es genera melodia). Una anàlisi schenkeriana ofereix  un seguit de nivells 

estructurals cada vegada més complexos. En un extrem hi ha el pla de fons, que és 

estable i en l’altre el pla superficial, que no és sinó la mateixa composició. Explicat 

d’altra forma, Schenker estructura l’espai amb un pla de fons de caràcter vertical 

(harmonia), convencional i immutable que es converteix en lineal (melodia) seguint 

unes operacions fixes. Així doncs, aquesta teoria és clarament espacial: un pla de fons 

proporciona les coordenades que guien a la superfície musical.   

De totes maneres, en la música del segle XX (música atonal) , els atributs espacials 

apareixen més en la superfície que no en un sistema tonal subjacent. Es perd el marc 

estructural que era la tonalitat i no hi ha gairebé relacions preordenades entre les parts 

d’una composició. És amb aquest tipus de música quan desapareix l’enharmonia, i 

l’espai es divideix en dotze “compartiments iguals”. Tot i així, compositors com 

Schönberg necessiten construir un nou marc precomposicional d’alguna manera 

semblant al del sistema tonal.  El compositor va concebre una nova gramàtica musical: 

el sistema dodecafònic.  

Com s’ha vist amb una pinzellada, tota música exigeix i ha exigit sempre com a requisit 

indispensable alguna classe de dimensió espacial encara que aquesta pugui variar 

enormement depenent de l’època o del període històric. En aquest treball, es viatjarà a 

través d’aquest espai, s’hi veuran algunes de les seves lleis, maneres d’organitzar-se 

que han adoptat els músics (tot mitjançant matemàtiques: intervals i acords),    
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En aquest primer apartat, es presenten els conceptes físics que es s’utilitzaran per a la 

resta del treball. Així, es parla del moviment harmònic simple, moviment ondulatori i de 

fenòmens relacionats amb la propagació del so tals com les interferències (ones 

estacionàries i pulsacions).  

Per últim, s’aprofundeix en la generació d’harmònics així com en el Teorema de 

Fourier.   
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LES LLEIS DE L’ESPAI MUSICAL 

Al llarg del temps els teòrics de la música han adoptat diverses “lleis” que els són útils 

a l’hora de moure’s per l’espai musical. A partir d’aquestes lleis és d’on es generen els 

diferents intervals i, sucessivament, acords.  

L’objectiu d’aquests primers apartats és explicar la sèrie harmònica. Per a fer-ho bé, 

primer cal familiaritzar-se amb alguns conceptes físics.  

1.	  	  Moviment	  harmònic	  simple	  
 
El moviment harmònic simple és el tipus de moviment oscil·latori que tenen els cossos 

que es mouen per l’acció d’una força restauradora, que és directament proporcional a 

la distància que separa el cos de la seva posició d’equilibri i s’oposa al sentit del seu 

moviment.  L’equació del MHS és la següent: 

! = ! ∙ sin ! ∙ ! + !!  

Taula	  1:	  magnituds	  característiques	  del	  MHS	  

	  
 	  

Magnitud Símbol Significat 
Unitat 

SI 

Elongació x 
És la distància des d’una partícula del medi fins a la seva 

posició d’equilibri 
m 

Amplitud A 
És la distància màxima que es desplaça una partícula del 

medi des de la seva posició d’equilibri 
m 

Freqüència  
Nombre d’oscil·lacions completes en un segon. És 

l’invers del període. 

Hertz 

(Hz) 

Freqüència 

angular  La freqüència multiplicada per 2π.   ! = 2!" rad/s 

Període  
És el temps que tarda un punt en el medi a completar 

una vibració 
s 

Fase inicial o 

desfasament 
!! 

Permet calcular la posició del mòbil quan es comença a 

estudiar-ne el moviment. 
rad 

Fase ! ∙ ! + !! 
Augment de la funció trigonomètrica que permet calcular 

la posició del mòbil. 
rad 
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2.	  Moviment	  ondulatori	  
 
Es defineix el moviment ondulatori com aquell tipus de moviment en el qual no hi ha un 

transport net de matèria, sinó només de quantitat de moviment i d’energia. La quantitat 

de moviment i d’energia es transmeten 

mitjançant ones de propagació i 

s’anomena focus emissor d’ones aquell 

conjunt de partícules del medi material on 

s’origina la pertorbació. L’equació del 

moviment ondulatori és la següent: 

! = ! ∙ sin ! ∙ ! ± ! ∙ ! + !!  

Una ona que és manté igual un temps 

indefinit s’anomena ona harmònica. Les 

magnituds que caracteritzen una ona són: 

 

Taula	  2:	  magnituds	  característiques	  d’una	  ona	  

	  

Magnitud Símbol Significat 
Unitat 

SI 

Amplitud A 
És la distància màxima que es desplaça una partícula 

del medi des de la seva posició d’equilibri 
m 

Elongació x o y 
És la distància des d’una partícula del medi fins a la 

seva posició d’equilibri 
m 

Longitud d’ona λ 
És la distància mínima entre dos punts de l’ona que es 

troben en el mateix estat de vibració 
m 

Període  
És el temps que tarda un punt en el medi a completar 

una vibració 
s 

Freqüència  
És el nombre de vibracions que es produeixen en un 

segon. És l’invers del període. 

Hertz 

(Hz) 

Velocitat de 

propagació 
v 

És la distància que avança l’ona per unitat de temps. 

En un medi homogeni, la velocitat de propagació d’ona 

no varia. v = ! ∙ λ 

m·s-1 

Freqüència 

angular  La freqüència multiplicada per 2π. ! = 2!" rad· s-1 

Nombre d’ona  ! =   2!/λ rad· s-1 

Figura	  1 
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2.1	  Interferències	  
 
Quan diversos moviments ondulatoris semblants es propaguen en un medi, poden 

coincidir en un punt determinat d’aquest medi. Llavors es produeix una interferència i 

aquest punt queda sotmès a una pertorbació que és la suma de les pertorbacions 

coincidents. A continuació, cada moviment ondulatori continua propagant-se de 

manera independent. 

D’acord amb el principi de superposició, la funció d’ona resultant és la suma algebraica 

de les dues funcions d’ona que interfereixen.  

 

!! = ! sin !" − !"  

!! = ! sin !" − !" + !!  

!! + !! = ! sin !" − !" +! sin !" − !" + !!  

 

Depenent de les característiques de les ones que es sobreposen, d’interferències n’hi 

ha de diferents tipus:  

a) Així, si les ones que interfereixen tenen la mateixa freqüència, el mateix 

període i la mateixa longitud d’ona, viatgen en el mateix sentit i estan en 

concordança de fase, l’ona resultant tindrà les mateixes característiques però la 

seva amplitud serà la resultant de sumar algebraicament les amplituds de les 

ones superposades. 
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b) En el cas de tenir també amplituds iguals en ambdues ones, l’ona resultant 

tindrà una amplitud doble a la d’una d’elles. Aquest és el cas que es produeix 

quan dos instruments estan tocant a l’uníson i amb la mateixa intensitat: 

l’efecte produït és un so de doble intensitat. 

 

 
 

c) Quan les dues ones que interfereixen es troben en oposició de fase, l’ona 

resultant tindrà una amplitud diferència de les amplituds de les ones 

components i estarà en fase amb la de major amplitud.  

 

d) Un cas interessant es presenta quan les ones que interfereixen en oposició de 

fase tenen iguals amplituds. La resultant és nul·la ja que les partícules del medi 

elàstic sol·licitades a cada instant per forces s’anul·len recíprocament.  
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2.1.1	  Pulsacions	  
 
Quan en un medi elàstic es propaguen simultàniament dues ones de freqüència 

lleugerament diferent i d’igual amplitud, l’amplitud de l’ona resultant passarà 

periòdicament per màxims i mínims. Això es percebrà perquè hi haurà augments i 

disminucions periòdiques de la intensitat, sempre que la freqüència d’ambdues ones 

no difereixi massa. A aquest fenomen se l’anomena pulsacions.  

Aquesta condició es produeix quan es fan sonar simultàniament dos diapasons amb 

freqüències una mica diferents o quan dues cordes de piano colpejades pel mateix 

martellet estan lleugerament desafinades.  

El nombre de pulsacions que es produeix entre dos sons és igual a la diferència entre 

les freqüències d’ambdós. Així, per exemple, un so de 440 Hz i un altre de 445Hz 

produeixen 5 pulsacions per segon.  
 

 
Aplicant el principi de superposició per a trobar la resultant, s’obté una ona en la qual 

s’hi observa que l’amplitud varia en el temps. Aquestes variacions d’amplitud originen 

variacions d’intensitat i construeixen les pulsacions o batements.  

 

Nota: en el CD adjunt (pistes 1 i 2) s’hi pot escoltar el so de dos tons purs a 440 Hz i 

445 Hz sonant alhora i el so de dos tons purs a 440 Hz i 442 Hz sonant alhora, creats 

amb el programa Audacity. Cal veure com el primer fa 5 pulsacions per segon i el 

darrer tan sols dues.  
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2.1.2	  Ones	  estacionàries	  
 
Un cas destacable d’interferència es dóna quan se superposa una determinada ona, 

que incideix sobre una barrera que impedeixi la seva propagació, amb l’ona reflectida 

en aquesta barrera: l’ona incident i la reflectida incideixen i produeixen una ona 

resultant que s’anomena ona estacionària. 

 
Quan en un medi elàstic es propaguen dues ones d’iguals freqüència i amplitud i es 

desplacen en la mateixa direcció però sentit contrari és quan es produeix una ona 

estacionària.  

Es denominen així perquè són ones que neixen, creixen i desapareixen sense canviar 

de posició, semblant sempre immòbils. Aquesta aparent immobilitat es deu a la forma 

de l’ona resultant, en la qual sempre existeixen punts on és nul·la  (nodes) i altre punts 

(ventres) en que l’amplitud varia des d’un mínim 0 a un màxim de valor doble al de 

l’amplitud de l’ona originària del fenomen, tal i com es pot veure en la figura 2.  

 

Perquè es produeixi una ona estacionària, l’ona originària ha de tenir una longitud 

d’ona de manera que des de l’origen on es produeixi fins a l’extrem en què té lloc la 

reflexió hi pugui haver un nombre enter de semi longituds d’ona.  

Això permet determinar les longituds d’ona que poden donar lloc a una ona 

estacionària. Per exemple, suposem que tenim un tub obert pels dos extrems o una 

corda fixada pels dos extrems, tots dos d’igual longitud L.  

Figura	  2 
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Tant en el tub obert com a la corda fixada pels dos extrems es produiran ones 

estacionàries si es compleix la condició: 

! = ! ∙
λ
2
→   ! =

!"
!

 

On n=1,2,3. 

Aquesta expressió imposa una limitació sobre la longitud d’ona de les ones 

estacionàries. Donant valors a n, es troben les diferents formes en que pot vibrar una 

ona. Els diferents modes de vibració són els harmònics. Per exemple, en la figura 3 

s’hi ha representat els 5 primers harmònics. El primer harmònic s’anomena 

fonamental. 

 

Els harmònics també es poden expressar en funció de la freqüència. Cal recordar 

l’expressió:  

  λ =
2L
n
→   

v
f
=
2L
n
→ ! =

!
!"

! 

 

Figura	  3:	  	  ones	  estacionàries	  produïdes	  per	  una	  corda	  fixa	  pels	  seus	  extrems:	  s’observen	  diferents	  
harmònics 
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Tenint en compte que l’harmònic fonamental es dóna quan n=1, es pot veure que la 

freqüència fonamental f0 és  !! =
!
!"

 . Així, les freqüències dels harmònics estan 

relacionades amb la fonamental per l’expressió: 

! = !! ∙ ! 

Per tant, les freqüències dels diferents harmònics sempre són múltiples de la 

freqüència fonamental, que és el mateix que diu el Teorema de Fourier. 

	  

2.2	  Moviment	  vibratori	  complex:	  Teorema	  de	  Fourier	  
 
Pràcticament tots els sons són produïts per moviments vibratoris complexes, és a dir, 

la composició de moviments de diferents direccions. El teorema del matemàtic francès 

Jean-Baptiste-Joseph Fourier relaciona moviments vibratoris complexes amb 

moviments harmònics simples.  

De manera molt simplificada, l’enunciat del teorema és el següent: qualsevol moviment 

vibratori de període T i freqüència f es sempre expressable com una suma de 

moviments harmònics simples, els períodes dels quals són T, T/2, T/3, etc. i 

freqüències f, 2f, 3f,etc.  

És a dir, la suma de diferents moviments harmònics simples de diferents períodes 

dóna com a resultat un moviment vibratori complex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura	  4:	  forma	  d’ona	  que	  resulta	  de	  la	  superposició	  de	  sis	  ones	  sinusoïdals,	  que	  són	  els	  seus	  
parcials	  o	  harmònics	  (traçat	  fi) 
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EL	  SO	  I	  LES	  SEVES	  QUALITATS	  
______________________________________________________________________ 
 

 
 

En aquesta part del treball, queda definit què és el so i es profunditza en una de les 

seves tres qualitats: el timbre. Amb aquest objectiu, s’explica què és el timbre i 

s’analitzen diversos instruments per tal de veure exemplificada la teoria. 	  
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1.	  Definició	  
 
El so és tot agent físic que impressiona el sentit de l’oïda provocat per vibracions dels 

cossos. És una vibració a través d’un medi material en forma de moviment ondulatori. 

Per que es produeixi so hi ha tres elements indispensables: focus productor de la 

vibració, medi transmissor i cos receptor.  

Com a ona, el so respon a les següents característiques: 

 

• És una ona mecànica: necessita desplaçar-se a través d’un medi material i a 

més ha de ser elàstic.   

• És una ona longitudinal: el moviment de les partícules que transporta l’ona es 

desplaça en la mateixa direcció de propagació de l’ona  

• És una ona esfèrica: les ones sonores són tridimensionals, és a dir, es 

desplacen en tres direccions de l’espai  

 

2.	  Qualitats	  del	  so	  
 
Qualsevol so senzill, com una nota musical, es pot descriure especificant tres 

característiques de la seva percepció: 

• Altura o to: és la qualitat que permet distingir els sons aguts dels greus. Està 

relacionada amb la freqüència de l’ona sonora: els aguts corresponen a 

freqüències altes i els greus a freqüències baixes.  

• Intensitat: és la qualitat del so que permet identificar-lo com a fort o feble. Està 

relacionada amb l’amplitud d’ona: els sons forts es corresponen amb amplituds 

altes i els febles amb amplituds baixes. 

• Timbre:  és la característica que permet distingir sons d’igual freqüència i 

amplitud produïts per instruments diferents. Està relacionat amb la forma de les 

ones emeses.  

 

3.	  	  El	  timbre	  
 
Com ja s’ha dit, el timbre és la qualitat que permet diferenciar els sons d’igual altura i 

intensitat però diferent procedència. La forma d’ona és la qualitat física que determina 

el caràcter subjectiu del timbre. Aquest, depèn del grau de complexitat del moviment 

vibratori que origini el so. El teorema de Fourier diu que aquest moviment vibratori 

complex és descomposable en sons purs que provenen dels moviments harmònics 
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simples.  Donat que les formes dels sons del món real mai són estrictament 

periòdiques, el timbre analitzat per aquest mètode rep el nom de timbre estàtic.  

Segons les condicions en que vibri, un cos sonor pot produir diferents sons. El més 

greu d’aquests sons és el fonamental i la resta són els parcials, que poden ser: 

 

• HARMÒNICS: pertanyen a la sèrie harmònica derivada de la mateixa 

fonamental  

• SOBRETONS: no pertanyen a la sèrie harmònica derivada de la mateixa 

fonamental  

 

El nombre d’harmònics que formen el timbre de cada so depèn del cos sonor que el 

produeix i de la manera de fer-lo sonar. Els dos sons tindran els mateixos harmònics 

en quant a freqüència però seran diferents en quant a la intensitat i la distribució 

d’energia. 

Existeixen dos limitacions a l’hora de percebre els, en teoria, infinits harmònics 

produïts per un so complex segons estableix Fourier.  

• Els harmònics amb freqüències per sobre del límit superior de l’audició no són 

perceptibles per l’oïda 

• Els harmònics amb un nivell d’intensitat per sota del llindar d’audibilitat per 

aquesta freqüència tampoc són percebuts per l’oïda 

Aquestes dos limitacions fan que el nombre d’harmònics que l’oïda pugui percebre es 

vegi reduït a un nombre molt petit (harmònics presents). En la figura 5 s’hi mostren 

gràficament els valors mínims dels nivells d’intensitat dels sons purs per els quals 

l’oïda comença a percebre els 

harmònics audibles. En 

general, quant més alta és la 

freqüència del to pur incident, 

major haurà de ser la seva 

intensitat perquè es generin 

harmònics audibles i es 

requereix major intensitat quan 

major sigui l’harmònic.  

  

 	  
Figura	  5 
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3.1	  Forma	  d’ona	  i	  espectre	  acústic	  
 
Per a posar en pràctica la teoria del timbre, s’han gravat2 diversos sons amb diferents 

instruments i, mitjançant el programa Audacity s’han pogut veure les diferents formes 

d’ona així com l’espectre acústic de cada so. 

 

És necessari comentar que tots els instruments toquen un La4 en excepció de la flauta 

de bec i l’harmònica (la seva tessitura no els ho permet). Per tant, convé comparar per 

separat els instruments que toquen un La5 (880 Hz) dels que toquen un La4 (440 Hz).  

 

a) Forma d’ona 

Dos moviments vibratoris d’igual freqüència i amplitud produiran sons de la mateixa 

altura i intensitat. Si aquests sons ofereixen un timbre diferent, és degut a que hi ha 

una tercera característica del moviment vibratori que produeix aquesta diferència: la 

forma d’ona, és a dir, la figura que presenta la ona vista a través d’un oscil·loscopi o 

d’un analitzador se senyals.  

Existeixen unes ones característiques, els sons de les quals tenen timbres molt 

diferents. Aquestes formes d’ona s’agrupen en ones sinusoïdals i ones no sinusoïdals.  

Les ones sinusoïdals són aquelles que provenen de sons purs, és a dir, d’un sol 

moviment vibratori.  

Com que el que es veurà a continuació no són moviments vibratoris purs sinó 

complexos, cal mencionar que no seran tampoc ones sinusoïdals.  

 

 
Figura	  6:	  forma	  d’ona	  d’un	  La5	  tocat	  per	  una	  flauta	  

 

 
Figura	  7:	  forma	  d’ona	  d’un	  La5	  tocat	  per	  una	  harmònica	  

                                                
2	  Veure	  part	  experimental,	  apartat	  2:	  Gravació	  
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Figura	  8:	  forma	  d’ona	  d’un	  La4	  tocat	  per	  una	  guitarra 

 

 
Figura	  9:	  forma	  d’ona	  d’un	  La4	  tocat	  per	  un	  violí 

 

 
Figura	  10:	  forma	  d’ona	  d’un	  La4	  tocat	  per	  un	  piano 

 

 
Figura	  11:	  forma	  d’ona	  d’un	  La4	  tocat	  per	  	  un	  saxo 

 

Cal veure que el període de l’ona generada per la flauta de bec i de l’harmònica és de 
!
!!"

= 0.001s, en quant a el període de les altres ones és de !
!!"

= 0.002!. Pel que fa a 

la forma d’ona, és important distingir que és molt diferent depenent de l’instrument 

emissor.  
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b) Espectre acústic 
 
La qualitat del timbre d’un so no és mesurable com les d’altura o intensitat, doncs 

depèn de la complexitat del moviment vibratori originat pel so. Per tant, no constitueix 

una magnitud que es pugui mesurar. 

Pel que fa a l’anàlisi del timbre d’un so, el que sí es pot obtenir és l’anomenat espectre 

acústic, consistent en l’obtenció d’un gràfic amb la distribució dels seus harmònics o 

sobretons en freqüències i intensitats.  

L’espectre acústic és un diagrama de la freqüència dels diversos tons parcials que 

integren un so en funció de l’amplitud de cada un d’ells. Aquesta representació s’ha 

obtingut mitjançant un programa informàtic (analitzador d’espectres) anomenat 

Audacity.  

Les crestes o pics, defineixen cada harmònic amb la seva freqüència corresponent 

mesurada en l’eix d’abscisses, i la seva intensitat mesurada en l’eix de les ordenades.  

 

En les figures següents s’hi presenten a mode d’exemple els espectres acústics de les 

notes musicals analitzades fa un moment produïdes per diferents instruments tal com 

es comenta als peus de cada figura.  

És important assenyalar que la impressió sonora que es percep tan sols depèn de les 

freqüències i amplituds dels sons que componen cada nota.  

 

 

Nota: en el CD adjunt s’hi pot escoltar les diferents gravacions dels instruments en 

ordre d’aparició igual a la del treball (pistes 3-8) 
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Figura	  12:	  espectre	  acústic	  d’un	  La5	  tocat	  per	  una	  flauta	  

 
 
 
 
 
 

 
Figura	  13:	  espectre	  acústic	  d’un	  La5	  tocat	  per	  una	  harmònica	  
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Figura	  14:	  espectre	  acústic	  d’un	  La4	  tocat	  per	  una	  guitarra	  

 
 
 

 
Figura	  15:	  espectre	  acústic	  d’un	  La4	  tocat	  per	  un	  violí	  
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Figura	  16:	  espectre	  acústic	  d’un	  La4	  tocat	  per	  un	  piano	  

 
 
 
 
 
 

 
Figura	  17:	  espectre	  acústic	  d’un	  La4	  tocat	  per	  	  un	  saxo 
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LA	  SÈRIE	  HARMÒNICA	  
______________________________________________________________________ 
 

 
 

En aquest apartat es parla de què és la sèrie harmònica i, mitjançant matemàtiques, es 

determinen els sons que la conformen. A més, s’hi explica el que aporta cada 

harmònic en el timbre d’un instrument.  

Tot seguit, s’analitza l’espectre acústic d’un La4 tocat per un piano per tal de veure que 

realment existeix l’escala harmònica. 	  
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1.	  Definició	  
 
Es denomina escala d’harmònics d’un so (o escala de ressonància superior) a la 

gamma de sons que acompanyen a un so fonamental. Com ja s’ha dit, aquests, seran 

múltiples enters de la nota base.  

Prenent com a exemple l’escala de ressonància superior de Do, per estudiar-la es 

numera cada so amb un índex (com es veu en la figura 18), començant per el nombre 

u per el so fonamental. Cal destacar que les proporcions entre els índex és també la 

proporció de les freqüències. 

 

 
Figura	  18:	  escala	  harmònica	  d’un	  Do	  (fins	  l’harmònic	  número	  16) 

 

Per tant, coneixent la freqüència del so fonamental, es pot arribar a deduir totes les 

dels harmònics. Per exemple, el quart harmònic d’un La4 de 440Hz serà igual a: 440 x 

4 = 1760 Hz.  

 

2.	  Determinació	  dels	  sons	  de	  l’escala	  harmònica	  
 
Des del punt de vista de la teoria musical, és necessari adjudicar un nom a cada so un 

cop definit el fonamental. Com que la representació musical es farà seguint el sistema 

temperat3, el mètode adoptat consisteix en calcular l’ interval temperat que correspon a 

cada parella d’harmònics consecutius.  

El mètode matemàtic consisteix en calcular quantes vegades conté un semitò cada 

parella de sons consecutius.  

Per saber el nombre de semitons, s’eleva el valor del semitò temperat a un nombre 

genèric n, que serà la incògnita buscada. Siguin a i b dos harmònics qualsevol, essent 

a el de menor ordre i b el seu posterior, el plantejament és el següent: 

 

( 2)!" !
=
!
!

 

                                                
3	  Tot	  i	  que	  el	  Sistema	  Temperat	  està	  explicar	  a	  posteriori,	  cal	  mencionar	  que	  es	  divideix	  en	  dotze	  parts	  
iguals	  (semitons	  temperats),	  que	  tenen	  el	  valor	  de	   2!" .	  	  
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Per a aïllar n cal utilitzar logaritmes: 

log( 2)!" !
= log

!
!

 

 

Operant: 

n ∙ log( 2)!" = log ! − log ! 

 

n ∙
1
12

∙ log 2 = log ! − log ! 

D’on: 

! = 12 ∙
log ! − log !

log 2
 

 

Aplicant aquesta expressió en diferents intervals, s’obté: 

 

Interval 2/1   ! = 12 ∙ !"#!!!"#!
!"#!

= 12  !"#$%&'! 

 

Interval 3/2   ! = 12 ∙ !"#!!!"#!
!"#!

= 7,02  !"#$%&'! 

 

Interval 4/3   ! = 12 ∙ !"#!!!"#!
!"#!

= 4.98  !"#$%&'! 

 

Interval 5/4   ! = 12 ∙ !"#!!!"#!
!"#!

= 3,86  !"#$%&'! 

 

Interval 6/5   ! = 12 ∙ !"#!!!"#!
!"#!

= 3,16  !"#$%&'! 

 

Interval 7/6   ! = 12 ∙ !"#!!!"#!
!"#!

= 2,67  !"#$%&'! 

 

 

Prosseguint de la mateixa manera, es pot aconseguir trobar l’ interval per a qualsevol 

parella d’harmònics.   

2/1	   3/2	   4/3	   5/4	   6/5	   7/6	   8/7	   9/8	   10/9	   11/10	   12/11	   13/12	   14/13	   15/14	   16/15	  
12	   7,02	   4,98	   3,86	   3,16	   2,67	   2,31	   2,04	   1,82	   1,65	   1,51	   1,39	   1,28	   1,19	   1,12	  
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Coneguts els semitons que separen dos sons consecutius i, en conseqüència, els de 

l’interval que forma cada to amb el primer, tan sols queda pendent veure quina nota 

musical correspon a cada so. Suposant que es coneix el nom de la freqüència 

fonamental (per, exemple Do2), els altres harmònics correspondran a les notes les 

quals el nombre enter de semitons sigui el més pròxim al calculat. Per exemple, s’ha 

trobat que entre els harmònics 3 i 4 hi ha d’haver 4,98 semitons. Com que el sistema 

temperat no té fraccions de semitò, s’agafarà el nombre més pròxim, és a dir 5. 

Existeixen dos excepcions d’aquesta norma entre els 16 primers harmònics: 

 

• L’harmònic 12: entre l’onze i el dotze han d’haver-hi 1,51 semitons però si 

s’agafessin 2 semitons resultaria que el so obtingut estaria a 8 semitons del 

primer de la seva octava però ha d’estar a 7 (el 12 és l’octava del 6 i el 6 està a 

7 semitons del primer de la seva octava). 

• L’harmònic 14: la seva distància hauria de ser d’ 1,28 semitons. La lògica diu 

que s’agafi un semitò però el 14 ha d’estar a 10 semitons del primer de la seva 

octava (el 14 és l’octava del 7 i aquest queda a 10 semitons del primer de la 

seva octava) i per tant fa falta una distància de 2.  

Amb aquests conceptes explicats, el que queda és el que es pot veure en la figura 19, 

on A és el nombre d’ordre de l’harmònic, B els semitons reals i C els semitons 

corregits.  

 
Figura	  19:	  representació	  musical	  de	  la	  sèrie	  harmònica 
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Les notes marcades en negreta són les que no coincideixen amb els sistemes 

d’afinació temperats, és a dir, no es poden representar amb suficient exactitud en el 

pentagrama. 

• Els harmònics 7,11 i 14 resulten més baixos que la seva notació: 

aproximadament, el 7 i el 14 uns ¾ de to més baixos i l’onze ¼.  

• L’harmònic 13 resulta ¼ de to més alt, quedant a poca distància del 14. 

 

3.	  El	  paper	  de	  cada	  harmònic	  	  
 
Els harmònics d’un so aporten unes característiques particulars al complex sonor que 

formen on cada harmònic té la seva importància i juga un paper determinant.  

• Primer harmònic: és el de major intensitat i determina l’altura del so complex al 

qual pertany 

• Harmònics 2,4,8 i tots els que formen una relació igual en potència de 2 amb la 

fonamental reforcen el caràcter d’altura del conjunt 

• Harmònic 3: com se sap, aquest forma una quinta justa amb el segon, per tant, 

la seva importància és decisiva en el so complex del que forma part. Les 

octaves corresponents (harmònics 6,12) reforcen la importància del tercer. 

• Harmònic 5: fa un timbre o color rodó, profund, càlid (juntament amb el primer i 

el tercer harmònic conforma l’acord perfecte major). El número 10 intensifica 

les qualitats del cinquè.  

• Harmònics 7,11,13,15: són dissonants i aporten un caràcter aspre al so, 

especialment els dos primers 

 

La intensitat dels harmònics va decreixent amb l’altura fent així que els harmònics 

d’ordre superior perdin importància a l’hora d’aportar característiques especials al 

conjunt sonor que integren.  

La rellevància major la tenen els sis primers harmònics, ja que formen un conjunt 

perfectament equilibrat.  
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4.	  Demostració	  de	  la	  sèrie	  harmònica	  
 
Per a comprovar que la sèrie harmònica és tota la gamma de sons que acompanyen 

un so fonamental, a continuació s’hi presenta l’espectre acústic d’un La4 tocat per un 

piano així com l’anàlisi dels 8 primers harmònics (considerant el  La com el primer 

harmònic). Si tot el que s’ha explicat és correcte, aquests seran: 

 
La4 – La5 – Mi6 – La6 - Do#7 – Mi7 –Sol7 – La7 

 
 

Figura 20) Fonamental (primer harmònic): cal veure com aproximadament la 

freqüència es l’esperada (440 Hz) 

 

Figura 21) Segon harmònic: convé veure com aquest es tracta d’un La5 

d’aproximadament 880 Hz 

 
 
  

Figura	  21:	  segon	  harmònic	  d’un	  La	  de	  freqüència	  440	  Hz 

 

Figura	  20:	  freqüència	  fonamental	  d’un	  La	  tocat	  per	  un	  
piano	  (primer	  harmònic) 
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Figura 22) Tercer harmònic: cal distingir que es un Mi6 de gairebé 1320 Hz 

 

Figura 23)  Quart harmònic:  es necessari considerar que cada vegada que un 

harmònic es troba en relació de 2n amb el fonamental, l’interval és l’octava. Per tant, 

aquí, apareix un La6 d’ aproximadament 1760 Hz, tal i com és lògic d’esperar.  

  

Figura	  22:	  tercer	  harmònic	  d’un	  La	  de	  freqüència	  440	  Hz Figura	  23:	  quart	  harmònic	  d’un	  La	  de	  freqüència	  440	  Hz 



La música i la física molt més properes de que semblen La sèrie harmònica 

~	  XXXIV	  ~	  
 

 

Figura 24) Cinquè harmònic: cal veure que es tracta de la tercera de la fonamental 

(Do#7) i que s’apropa a la freqüència buscada (2200 Hz) 

 

Figura 25) Sisè harmònic:  tal i com s’espera, un Mi7 apareix en el sisè harmònic i la 

seva freqüència es pràcticament la correcta (2640 Hz). 

 
 

  

Figura	  24:	  cinquè	  harmònic	  d’un	  La	  de	  freqüència	  440	  Hz Figura	  25:	  sisè	  harmònic	  d’un	  La	  de	  freqüència	  440	  Hz 
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Figura 26) Setè harmònic: seguint la sèrie harmònica, el que correspon a l’harmònic 

número set és un Sol7, tal i com és el cas. La freqüència és pràcticament la correcta 

(3080 Hz) 

 

Figura 27) Vuitè harmònic: com que altre cop 8 es potència de 2, un La7 de quasi 

3520 Hz de freqüència es l’harmònic que apareix. 

 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cal veure que com més s’allunyen els harmònics de la fonamental, són més 

desafinats, és a dir, la freqüència no és tan correcta com en els primers. 	  
 	  

Figura	  26:	  setè	  harmònic	  d’un	  La	  de	  freqüència	  440	  Hz Figura	  27:	  vuitè	  harmònic	  d’un	  La	  de	  freqüència	  440	  Hz 
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EL	  CERCLE	  DE	  QUINTES	  	  
 

A part de la sèrie harmònica, una segona llei de l’espai musical és el cercle de quintes. 

En aquest segon apartat es defineix el cercle i es parla de la seva utilitat per als 

músics. Finalment, s’explica com les 12 notes deriven d’aquest.   
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1.	  Perquè	  s’utilitza	  l’	  interval	  de	  quinta	  en	  el	  cercle?	  
 
El terme “cinquena” defineix un interval o raó matemàtica que és el segon més 

important en la música, per darrere del d’octava. Com es veurà més endavant, aquest 

interval és capaç de generar totes les notes de l’escala diatònica4 i de la cromàtica5. El 

sistema que va establir Pitàgores (també explicat posteriorment) parteix de la 

conclusió que qualsevol interval és una combinació major o menor de quintes 

perfectes.  

 

2.	  Què	  és	  el	  cercle?	  
 
El cercle de quintes representa les relacions entre els dotze tons de l’escala cromàtica, 

les seves respectives armadures i les tonalitats relatives majors i menors.  

Es parteix d’una nota base (Do) i es generen cinquenes fins a completar les dotze. Si 

seguíssim endavant, la següent cinquena tornaria a ser un Do però set octaves més 

amunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4	  Una	  escala	  diatònica	  és	  una	  escala	  musical	  de	  7	  notes,	   separades	  per	  5	  tons	  i	  2	  semitons.	  Segons	   les	  
maneres	  com	  s'ordenen	  aquests	  intervals	  s'obtenen	  diversos	  tipus	  d'escales,	  bàsicament	  l'escala	  major	  i	  
l'escala	  menor.	  Exemple:	  do-‐re-‐mi-‐fa-‐sol-‐la-‐si	  
	  
5	   L'escala	   cromàtica	  és	   l'escala	  de	   tonalitats	  musicals	  que	   conté	  els	  dotze	  semitons,	   i	   on	   cada	  nota	  es	  
troba	  a	  la	  mateixa	  distància	  tonal	  de	  l'anterior	  i	  la	  posterior.	  Exemple:	  do-‐do#-‐re-‐re#-‐mi-‐fa-‐fa#-‐sol-‐sol#-‐
la-‐la#-‐si	  

Figura	  28:	  El	  cercle	  de	  quintes	  en	  notació	  anglosaxona 
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3.	  Com	  funciona	  el	  cercle?	  
 
El cercle és una eina que ajuda a compositors i músics a desplaçar-se per l’espai 

musical. En comptes de pensar que els tons de l’escala cromàtica estan relacionats 

per el nombre de semitons que els separa, hem de veure que també es relacionen 

harmònicament dins el cercle. 

Habitualment s’utilitza per a representar les relacions entre escales diatòniques. En 

aquest cas, les lletres representen la tònica de l’escala major en qüestió. Dins del 

cercle es poden veure les armadures de cada tonalitat (es pot observar que C6 no 

presenta cap sostingut en l’armadura i que aquests van augmentant progressivament). 

Tot i que en l’interior d’aquest cercle ja hi està exposat, per trobar les escales menors 

a partir de les majors cal rotar tres caselles en sentit horari. Per exemple, el relatiu 

menor de  C serà G – D – Am.  

 

4.	  Modulacions	  i	  progressions	  harmòniques	  
 
Tan sols fent un petit incís en l’aspecte de modulacions cal destacar que, dins del 

cercle, les escales diatòniques que estan separades per una distància de quinta 

comparteixen 6 de les seves 7 notes. A més, la notes que no són comunes es 

diferencien tan sols en un semitò. Per això, la modulació  mitjançant la quinta és tan 

típica i es pot realitzar de forma extremadament senzilla.  

Exemple 

L’escala jònica de do és do re mi fa sol la si  

L’escala de la seva dominant (V grau) és sol la si do re mi fa# 

Com es pot observar, tan sols el fa canvia quan es tracta del cinquè grau.  

 

 	  

                                                
6	  La	  nomenclatura	  anglosaxona	  ha	  conservat	  el	  nom	  de	  les	  notes	  de	  l’Edat	  Mitjana.	  Es	  denominen	  com	  
les	  primeres	  lletres	  de	  l’alfabet	  A	  B	  C	  D	  E	  F	  G,	  començant	  per	  l’actual	  nota	  la.	  
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5.	  Les	  12	  notes	  vénen	  de	  les	  quintes	  
 
Les dotze notes de l’escala cromàtica  es poden elaborar a partir del cercle de quintes 

mitjançant una senzilla multiplicació. A continuació hi ha explicada una demostració del 

procediment.  

 

Es numeren les 12 quintes del cercle: 

 

DO SOL RE LA MI SI FA# DO# SOL# RE# LA# MI# 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Aquí ja apareixen les dotze notes però desordenades. Per a endreçar-les, cal 

multiplicar tots els nombres per 7;: 

 

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 

 

 

S’aplica una reducció del mòdul 12 a cada nombre: 

 

0 7 2 9 4 11 6 1 8 3 10 5 

 

Que equival a:7 

 

DO DO# RE RE# MI MI# FA# SOL SOL# LA LA# SI 

  

                                                
7	  Cal	  recordar	  que	  això	  enharmònicament	  correspon	  a:	  DO	  REb	  RE	  MIb	  MI	  FA	  SOLb	  SOL	  LAb	  LA	  SIb	  SI	  
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DIFERENTS	  SISTEMES	  D’AFINACIÓ	  
 
 
 

Al llarg de la història de la música, han existit diversos sistemes que han estat 

practicats amb major o menor fortuna. Entre els diversos sistemes, n’hi ha uns quants 

que destaquen per la seva importància i que han tingut molta influència en establir el 

Temperament.   

En aquest apartat es parla i es comparen els sistemes d’afinació més rellevants en la 

història de la música: Pitagòric, Zarlino i Temperat així com les escales que en deriven. 

S’ha estructurat l’estudi de les tres escales en els següents passos8: 

a) Fonament 

b) Intervals amb la tònica 

c) Intervals entre sons consecutius 

d) Avantatges o desavantatges del sistema 

                                                
8	  No	  sempre	  serà	  possible	  seguir	  aquest	  ordre	  degut	  a	  que	  alguns	  sistemes	  demanen	  ser	  estudiats	  d’una	  
forma	  un	  xic	  diferent.	  
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A partir d’aquest punt es tractarà amb intervals. Per entendre bé tots els càlculs que es 

faran, cal dirigir-se primerament a l’apartat d’intervals del treball. 

 

1	  .	  Sistema	  Pitagòric:	  un	  si	  sostingut	  més	  agut	  que	  un	  do?	  
 
Pitàgores, segle VI aC, va ser un filòsof grec, conegut avui com un gran matemàtic, 

encara que pels antics va ser sobretot moralista i profeta. Va néixer a l’Illa de Samos, 

sobre l’any 532 aC es va traslladar a la Magna Grècia i va fundar a Cretona l’anomenat 

“Ordre Pitagòric”. Els pitagòrics van descobrir que la música es pot reduir a relacions 

mètriques i van estendre aquest descobriment a la imatge que tenien dels cels 

(Harmonia de les Esferes) i a tota classe de camps.  En una xilografia de 1492 

apareixen les representacions de l’harmonia musical mitjançant relacions 

matemàtiques, tal i com van ser enunciades pels pitagòrics.  

 

1.1	  Teoria	  dels	  intervals	  
 

Tota la teoria dels intervals comença quan Pitàgores i els 

seus alumnes veuen que dividint una corda segons 

relacions compostes per números i fent-la vibrar 

s’obtenen diferents sons harmònics. Com és deduïble a 

partir del que s’ha explicat amb l’escala d’harmònics, van 

comprovar que si la dividien per la meitat s’aconseguia 

una octava, si ho feien en tres parts aconseguien una 

quinta, en quatre tornaven a tenir una octava i en cinc 

aconseguien una tercera. 

	  

1.1.1	  Comprovació	  de	  la	  teoria	  pitagòrica	  dels	  intervals	  
 
Desprès de la construcció de l’instrument9, es va decidir enregistrar10 el so de la corda 

lliure, així com cinc dels seus harmònics per tal de veure si el resultat coincidia amb 

l’obtingut per Pitàgores.  

Un cop afinada la corda en La2, el procediment seguit en tots els casos és el següent: 

• Gravació del so 

• Anàlisi de l’espectre acústic del so amb el programa Audacity per així trobar la 

freqüència fonamental 
                                                
9	  Veure	  part	  experimental,	  apartat	  1:	  Construcció	  de	  la	  maqueta	  
10	  Veure	  part	  experimental,	  apartat	  2:	  Gravació	  

Imatge	  1:	  	  xilografia	  a	  Theoria	  
Musicae	  de	  Franchino	  Gaffurio	  (1492) 



La música i la física molt més properes de que semblen Diferents sistemes d’afinació 

~	  XLII	  ~	  
 

Figures 29 i 30) Corda lliure: cal veure com la freqüència fonamental és 

aproximadament la buscada (110 Hz corresponents a un La2) 

 

	  

Figura	  30:	  espectre	  acústic	  d’un	  La2	  sorgit	  de	  tocar	  la	  corda	  lliure	  

 

Figura	  29:	  l’instrument 
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Figures 31 i 32) Octava: És interessant veure que al partir la corda per la meitat,  la 

freqüència és exactament l’esperada (220 Hz) 

Figura	  31:	  la	  corda	  tensada	  dividida	  per	  la	  meitat	  i	  per	  un	  quart	  

 
 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura	  32:	  espectre	  acústic	  d’un	  La3	  aconseguit	  de	  partir	  la	  corda	  per	  la	  meitat 
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Figures 33 i 34) Quinta: cal veure que quan es parteix la corda per 1/6 la nota 

expectada és un mi (E4) i la freqüència és aproximadament la corresponent (330 Hz).  

 

 
Figura	  33:	  la	  corda	  tensada	  dividida	  per	  una	  tercera	  part	  i	  una	  sisena	  part	  

 

 
Figura	  34:	  espectre	  acústic	  d’un	  Mi4	  sorgit	  de	  partir	  la	  corda	  per	  una	  sisena	  part 
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Figures 35 i 36) Tercera: al partir la corda en 5 parts, s’hi genera un so corresponent a 

la tercera (C# en aquest cas) i que la freqüència és pràcticament la buscada (280 H 

Figura	  35:	  la	  corda	  tensada	  dividida	  en	  una	  cinquena	  part	  

 
 	  

Figura	  36:	  espectre	  acústic	  d’un	  Do#4	  sorgit	  de	  partir	  la	  corda	  en	  una	  
cinquena	  part 
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Nota: en el CD adjunt (pistes 9-14) s’hi inclouen totes les gravacions realitzades amb 

l’instrument en ordre tal com: corda lliure, octava, octava alta, cinquena, cinquena alta i 

tercera. 

	  

1.2	  Fonament	  
 
El procediment seguit per Pitàgores està basat en la successió de quintes justes 

donada per la sèrie harmònica, l’interval de les quals és 3/2. Com s’ha vist en el punt 5 

de l’apartat El Cercle de Quintes, amb dotze passatges, tots de quinta, es retorna al 

punt de partida. 11 

 
 

Però això, en Pitàgores no acaba de quadrar: com pot ser una potència de 3/2 igual a 

una de 2? 

En efecte: 

3
2

!"
≠ 2! → ~129.746 ≠ 128 

 

La quinta número 12 arriba a una nota que no és igual a la nota que s’ha pres de base 

en un principi. Al reduir les dotze quintes en 7 octaves, l’ interval obtingut no és 

l’uníson sinó una petita que supera a la nota base en una petita fracció anomenada 

comma (o coma) pitagòrica.  
                                                
11	  Si	  partim	  d’un	  do	  i	  hi	  afegim	  les	  12	  quintes	  tindrem	  un	  do	  set	  octaves	  més	  amunt	  (enharmònicament	  
un	  si#),	  però	  en	  Pitàgores	  no	  acaba	  de	  ser	  així.	  	  
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Coma pitagòrica = 12 Quintes Justes – Set Octaves 

(3 2)!" ÷ (2 1)! =
3!"

2!×  2!"
=
531441
524288

 

 

1.3	  La	  quinta	  del	  llop	  pitagòrica	  
 
Per a resoldre aquesta diferència, s’han ideat molts sistemes però la forma més 

senzilla és la següent: 

En conseqüència de que 12 quintes ben afinades són una mica més de 7 octaves, en 

aquest sistema, hi ha una quinta que ha de ser diferent a les altres. Si tot són quintes 

justes (en relació 3/2), la quinta anomenada “quinta del llop” té un valor residual, que li 

correspon desprès d’encadenar les altres onze. Aquest valor és una coma pitagòrica 

més petit que les altres i no serà perfectament consonant (sonarà bastant malament). 

Per això,  es va procurar posar-la entre dos sons que no s’utilitzessin habitualment, el 

més allunyats possible de l’escala natural. El racó per a posar-la fou entre el sol# i el 

mib, que es prengueren també com a extrems del cercle de quintes pitagòric.  

 

Mib à Sib à Fa à Do à Sol à Re à La à Mi à Si à Fa# à Do# à Sol# 

 

Aquest interval s’apropa més a una sexta disminuïda que no pas a una quinta: la sexta 

disminuïda que es forma entre els extrems és la quinta del llop. 

	  

1.4	  Intervals	  amb	  la	  tònica	  
 
Per a trobar els diferents intervals de cada so de l’escala amb la tònica, es procedeix 

sumant quintes (3/2), els sons de les quals seran ordenats posteriorment. Cal saber 

que les notes buscades han d’estar contingudes dins dels límits d’una octava. Per 

això, alguns intervals s’han de reduir12. 

Agafant un Don d’una octava genèrica, els sons i les seves reduccions queden 

exemplificats a continuació.  

                                                
12	  Per	  a	  reduir	  un	  interval	  es	  divideix	  per	  2n,	  sent	  n	  el	  nombre	  d’octaves	  que	  es	  vol	  reduir.	  	  
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S’observa que desprès de Sin, la següent quinta porta a Fa#n+1 que no és so propi de  

l’escala diatònica de Do Major13, essent llavors necessari començar des de Don i fer-ne 

quintes descendents. Això porta a trobar un Fan-1, que al ser ampliat14 és Fan. 

Donant valor 1 al Don i sumant sucessivament quintes justes, s’obté: 

 

Don à Soln : 1 ∙ 3 2 = 3 2 

Soln à Ren+1: 3 2 ∙ 3 2 = 9 4 Ren: 9 4 ÷ 2 = 9 8 

Ren à Lan: 9 8 ∙ 3 2 = 27 16 

Lanà Min+1: 27 16 ∙ 3 2 = 81 32  Min: 81 32 ÷ 2 = 81 64 

Minà Sin: 81 64 ∙ 3 2 = 243 128 

Donà Fan-1: 1 ÷ 3 2 = 2 3  Fan: 2 3 ∙ 2 = 4 3 

Fanà Don+1: 4 3 ∙ 3 2 = 12 6 = 2 

 

Ordenant aquests intervals s’obté: 

	   Tònica	   Supertònica	   Mediant	   Subdominant	   Dominant	   Superdominant	   Sensible	   Tònica	  
	   Don	   Ren	   Min	   Fan	   Soln	   Lan	   Sin	   Don+1	  

Do	   0	   9/8	   81/64	   4/3	   3/2	   27/16	   243/128	   2	  
 

 

1.5	  Intervals	  entre	  tons	  consecutius	  
 
Restant intervals, s’obtindran els intervals entre sons consecutius: 

 

Tònica – Supertònica → directament 9/8 

Supertònica – Mediant → 1r – 3r grau menys 1r – 2n grau; 81/64 : 9/8 = 9/8 

Mediant – Subdominant → 1r – 4t grau menys 1r – 3r grau; 4/3 : 81/64 = 256/243 

                                                
13	  Do-‐Re-‐Mi-‐Fa-‐Sol-‐La-‐Si	  
14	  Per	  a	  ampliar	  un	  interval,	  es	  multiplica	  per	  2n,	  sent	  n	  el	  nombre	  d’octaves	  que	  es	  vol	  ampliar.	  
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Subdominant – Dominant → 1r – 5è grau menys 1r – 4t grau; 3/2 : 4/3 = 9/8 

Dominant – Superdominant → 1r – 6è grau menys 1r – 5è grau; 27/16 : 3/2 = 9/8 

Superdominant – Sensible → 1r – 7è grau menys 1r 6è grau; 243/128 : 27/16 = 9/8 

Sensible – Tònica → 1r – 8è grau menys 1r – 7è grau; 2 : 243/128 = 256/243 

 

Com es pot veure en la figura 37, l’escala de Pitàgores tan sols té un tipus de to (9/8) 

i un sol semitò diatònic15  (256/243), també anomenat Limma. 

 

1.6	  Avantatges	  i	  inconvenients	  del	  sistema	  de	  Pitàgores	  
 
L’escala derivada del sistema, al no estar perfectament afinada en respecte al sistema 

físic-harmònic, presenta pulsacions entre els harmònics de diferents sons. 

  

                                                
15	  Hi	  ha	  dos	  tipus	  de	  semitons:	  els	  diatònics	  i	  els	  cromàtics.	  Un	  semitò	  diatònic	  és	  aquell	  que	  hi	  ha	  entre	  
dues	  notes	  amb	  diferent	  nom:	  Do#	  -‐	  Re.	  En	  canvi,	  un	  de	  cromàtic	  és	  aquell	  que	  existeix	  entre	  dues	  notes	  
anomenades	  iguals:	  Do-‐Do#.	  

Figura	  37:	  escala	  diatònica	  de	  Do	  segons	  el	  sistema	  de	  Pitàgores 
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2.	  Sistema	  de	  Zarlino	  
 
Com el seu nom indica, aquest sistema es deu al filòsof i músic grec Aristògenes, 

nascut aproximadament 350 aC. Fou deixeble d’Aristòtil i compongué 450 obres de les 

que tan sols han arribat a nosaltres els seus “Elements harmònics” i un fragment de 

“Elements de la rítmica”.  

Gioseffo Zarlino, nascut a Chioggia al 1517 i mort a Venècia el 1590, mestre de la 

Capella de Sant Marc de Venècia, va ser el teòric musical més destacat del 

Renaixement i va contribuir a substituir el sistema modal de l’Edat Mitjana per el tonal. 

Va treballar en un sistema basant-se, segons es diu, en el sistema d’Aristògenes, 

arribant lògicament, a les mateixes conclusions. És per això que l’escala derivada 

d’aquest sistema rep els noms d’ Aristògenes, Zarlino, Aristògenes-Zarlino i  també es 

coneix com a Escala dels Físics, dels Geòmetres, Natural o de la Justa Entonació.  

 

2.1	  Fonament	  
 
El procediment d’Aristògenes consisteix en escollir els sons de l’escala diatònica de 

manera que els intervals que formen cada so amb la tònica procedeixen de l’escala 

dels harmònics.  

 

	   Tònica	   Supertònica	   Mediant	   Subdominant	   Dominant	   Superdominant	   Sensible	   Tònica	  
	   Don	   Ren	   Min	   Fan	   Soln	   Lan	   Sin	   Don+1	  

Do	   0	   9/8	   5/4	   4/3	   3/2	   5/3	   15/8	   2/1	  
 

Com es pot observar, tots els intervals anteriors són els que s’han deduït de l’escala 

dels harmònics (veure figura 19).  

 

2.2	  Intervals	  amb	  la	  tònica	  
 
En aquest sistema, els intervals amb la tònica vénen definits en el fonament de 

l’escala, per tant, les dues primeres qüestions (fonament i intervals amb la tònica) 

queden reduïdes a una sola.  

 

2.3	  Intervals	  entre	  sons	  consecutius	  
 
Per obtenir les relacions intervàliques entre els sons de l’escala diatònica, es procedirà 

per resta d’intervals. Així obtindrem que la distància, per exemple, del quart al cinquè 
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grau serà igual a la distància tònica-dominant menys tònica-subdominant. Procedint de 

la mateixa manera, s’obtenen els diferents intervals conjunts: 

 

Tònica – Supertònica → directament 9/8 

Supertònica – Mediant → 1r – 3r grau menys 1r – 2n grau; 5/4 : 9/8 = 40/36 = 10/9 

Mediant – Subdominant → 1r – 4t grau menys 1r – 3r grau; 4/3 : 5/4 = 16/15 

Subdominant – Dominant → 1r – 5è grau menys 1r – 4t grau; 3/2 : 4/3 = 9/8 

Dominant – Superdominant → 1r – 6è grau menys 1r – 5è grau; 5/3 : 3/2 = 10/9 

Superdominant – Sensible → 1r – 7è grau menys 1r 6è grau; 15/8 : 5/3 = 45/40 = 9/8 

Sensible – Tònica → 1r – 8è grau menys 1r – 7è grau; 2/1 : 15/8 = 16/15 

 

Observant els intervals obtinguts, es dedueixen les següents conclusions: 

Existeixen dues classes de to: 

• To gran (TG): 9/8 (igual que el to en Pitàgores) 

• To petit (TP): 10/9 

A més, existeix un semitò diatònic (Std): 16/15.  

 

En conseqüència, l’escala diatònica s’estructura de la següent manera: 

 

 
Figura	  38:	  escala	  diatònica	  de	  Do	  segons	  el	  sistema	  d’Aristògenes-‐Zarlino	  

 

2.4	  Avantatges	  i	  inconvenients	  del	  sistema	  de	  Zarlino	  
 
L’escala derivada del sistema d’Aristògenes-Zarlino està perfectament afinada 

respecte els principis físics-harmònics, ja que tots els intervals s’han extret de la sèrie 

harmònica.  

Degut a l’existència de dos classes de tons i d’un semitò només és aplicable el sistema 

en instruments d’afinació lliure, essent impossible aplicar-lo en instruments d’afinació 

fixa (piano, guitarra).  
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3.	  Sistema	  temperat	  
 
El temperament neix com a resultat dels inconvenients a l’aplicar els sistemes 

anteriors d’afinació (Pitagòric entre ells) en instruments de sons fixes i es basa en l’ 

igualació de sons enharmònics.  

El sistema del temperament igual, practicat ja empíricament pels violistes espanyols, 

fou sistematitzat l’any 1482 per Bartolomé Ramos de Pareja. Aquest sistema, però, va 

tardar molt de temps en imposar-se degut a les dificultats d’establir-lo. Qui el va 

consagrar fou Bach amb la seva obra El clave bien temperado (1722), composta de 

totes les tonalitats menors i majors.   

 

3.1	  Fonament	  
 
El sistema es basa en dividir la successió de 7 octaves en 12 parts iguals 

denominades quintes temperades. Cada quinta temperada serà 12 vegades més petita 

que l’interval de 7 octaves. Cal veure que l’únic interval que es conserva “natural” 

(manté la seva relació) és el d’octava (2). En conseqüència, es calcula quina relació 

serà la de quinta: 

 

7  !"#$%&' = 12  !"#$%&' 

 

2! = !"#$%&!" 

 

!"#$%& = 2!!" = 1.4983 

 

3.2	  Procediment	  de	  Chladni	  	  
 
L’alemany Florence Chladni va idear un procediment que porta el seu nom i que 

consisteix en establir una escala de dotze sons la suma d’intervals de la qual sigui 

igual a l’octava. 

 

Semitò i to 

D’acord amb aquest procediment, el valor del semitò serà: 

 

!"#$%ò!" = !"#$%$ 

 

!"#$%ò!" = 2 
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!"#$%ò = 2!" = 1.05946 

 

Per comparar la quinta obtinguda en el procediment de Ramos de Pareja, cal calcular 

el valor de 7 semitons16: 

!"#$%ò! = 2!" !
= 1.4983 

 

El to es calcula fent una simple suma de dos semitons. 

 

!" = 2  !" !
= 1.12245 

	  

3.3	  Intervals	  amb	  la	  tònica	  
 
Per a trobar els intervals de cada so amb la tònica, es sumen17 els semitons 

successius: 

 

Don à Ren : 2  !" !
= 1.12245 

Don à Min: 2  !" !
= 1.25990 

Don à Fan: 2  !" !
= 1.3348 

Donà Soln: 2  !" !
= 1.4983 

Donà Lan: 2  !" !
= 1.61874 

Donà Sin: 2  !" !!
= 1.8876 

Donà Don+1: 2  !" !"
= 2 

 

Ordenant els intervals en una taula, per tal de que es vegi més clar: 

	   Tònica	   Supertònica	   Mediant	   Subdominant	   Dominant	   Superdominant	   Sensible	   Tònica	  
	   Don	   Ren	   Min	   Fan	   Soln	   Lan	   Sin	   Don+1	  

Do	   0	   1.12245	   1.25990	   1.3348	   1.4983	   1.61874	   1.8876	   2	  
 

3.4	  Intervals	  entre	  sons	  consecutius	  
 
Com ja es pot veure, els intervals possibles entre sons consecutius han estat ja 

calculats: són el to (1.1224) i el semitò (1.05946). 

                                                
16	  La	  distància	  en	  semitons	  d’una	  quinta	  és	  set:	  DO-‐do#-‐re-‐re#-‐mi-‐fa-‐fa#-‐SOL	  
17	  Com	  que	  és	  el	  mateix	  interval,	  s’aplica	  la	  suma	  de	  n	  intervals	  iguals	  
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3.5	  Avantatges	  i	  desavantatges	  del	  temperament	  igual	  
 
Té un sol interval, el semitò temperat i, per tant, cada so pot ser substituït pel seu 

enharmònic. Això permet absoluta llibertat a l’hora de modular.  

Els inconvenients del sistema es basen en que cap interval (en excepció del d’octava) 

està perfectament afinat. Les terceres i les sextes són massa grans i la quinta massa 

petita. Les sèptimes i les segones són també inexactes però en menor mesura. 

L’acord perfecte major, compost per una tercera massa gran i una quinta molt petita 

perd part de bellesa.  

Encara que hi hagi aquests inconvenients, l’escala del temperament igual facilita tant 

la pràctica musical que està perfectament arrelada 

 

4.	  Comparació	  dels	  sistemes	  d’afinació	  	  
 
Taula	  3:Taula comparativa entre els intervals amb la tònica pitagòrics, temperats i consonants 

Nota ST Interval Pitàgores Zarlino18 Temperament igual 

Do 0 Uníson 1 1 1 

Do# 1 Semitò 256/243= 1.053 16/15= 1.067 2!" !
= 1.059 

Re 2 2a Major 9/8 = 1.125 9/8 = 1.125 2!" !
= 1.122 

Mib 3 3a Menor 32/27=1.185 6/5 = 1.2 2!" !
= 1.189 

Mi 4 3a Major 81/64 = 1.266 5/4 = 1.25 2!" !
= 1.260 

Fa 5 4a Justa 4/3 = 1.33 4/3 = 1.333 2!" !
= 1.335 

Fa# 6 4a Augmentada 1024/729= 1.4 24/17 = 1.412 2!" !
= 1.414 

Sol 7 5a justa 3/2 = 1.5 3/2 = 1.5 2!" !
= 1.498 

Sol# 8 5a Augmentada 128/81 = 1.58 25/16 = 1.563 2!" !
= 1.587 

La 9 6a Major 27/16 = 1.688 5/3 = 1.667 2!" !
= 1.682 

Sib 10 7a Menor 16/9 = 1.778 9/5 = 1.8 2!" !"
= 1.782 

Si 11 7a Major 243/128 = 1.898 15/8 = 1,875 2!" !!
= 1.888 

Do 12 8a Justa 2 2 2 

 

                                                
18	  Algunes	  de	  les	  relacions	  no	  han	  estat	  exposades	  en	  l’apartat	  2.2	  Intervals	  amb	  la	  tònica,	  però	  es	  
dedueixen	  a	  partir	  de	  la	  sèrie	  harmònica.	  Veure:	  figura	  19¡Error!	  No	  se	  encuentra	  el	  origen	  de	  la	  
referencia.	  	  
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També es poden apreciar les diferències d’afinació en aquest gràfic on els punts 

negres són temperats i els blaus pitagòrics. El cent és una mesura d’afinació 

equivalent a la centèsima part d’un semitò temperat. 1!"#$ = 2!"##  

 

 
Figura	  39: Gràfic	  comparatiu	  entre	  els	  intervals	  pitagòrics	  i	  els	  temperats	  

 

Com es pot observar, ambdós sistemes són molt semblants i les majors diferències es 

troben en les notes alterades, especialment al arribar al Sol# (extrem del cercle de 

quintes). 

 

Nota: en el CD adjunt (pistes 15,16,17 ) s’hi troba una comparació auditiva dels tres 

sistemes. Aquesta es tracta d’una escala major (jònica) on la tònica es un La de 440 

Hz. S’han creat les diferents escales amb el programa Audacity i s’han adaptat les 

diferents notes a les freqüències corresponents a cada sistema (veure Taula 4). 
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5.	  Freqüències	  de	  les	  12	  notes	  
 
Per a tractar amb intervals, tan sols farà falta saber la freqüència de les 12 notes 

compreses en qualsevol octava. Per a fer-ho senzill, es partirà de la referència de la 

nota La de freqüència 440 Hz i es trobaran les altres freqüències de la seva octava. 

Quan en apartats posteriors del treball apareguin freqüències, seran tretes d’aquesta 

taula.   
Taula	  4:	  freqüències	  de	  les	  12	  notes	  en	  referència	  al	  La4	  

Nota ST Interval Pitàgores Temperament igual Zarlino 

La4 0 Uníson 440 440 440 

La#4 1 Semitò 463.54 466.16 469.33 

Si4 2 2a Major 495 493,88 495 

Do5 3 3a Menor 521.48 523.25 528 

Do#5 4 3a Major 556.88 554.37 550 

Re5 5 4a Justa 586.66 587.33 586.66 

Re#5 6 4a Augmentada 618.05 622.25 621.18 

Mi5 7 5a justa 660 659.26 660 

Mi#5 8 5a Augmentada 695.31 698.46 687.5 

Fa#5 9 6a Major 742.5 739.98 733.33 

Sol5 10 7a Menor 782.22 783.99 770 

Sol#5 11 7a Major 835.31 830.6 825 

La5 12 8a Justa 880 880 880 

  

Per a trobar les diferents freqüències en temperament igual, simplement es pren la 

freqüència de referència (440 Hz) i es multiplica per 2!" !
 essent n el nombre de 

semitons que hi ha en l’ interval.  

 

Per a trobar les diferents freqüències en el sistema pitagòric o bé en el sistema 

consonant, també es pren la freqüència de referència (440 Hz) i es multiplica per la 

relació d’interval que tenen amb la freqüència que es vol trobar.  
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INTERVALS	  
 
 
 

Tot i que en apartats anteriors ja s’ha tractat amb intervals, és convenient destinar una 

secció per a parlar d’ells. En aquesta part del treball, s’explica com es tracta amb els 

intervals (expressió i operacions) i, en quant a part pràctica, es presenten diversos 

exemples per analitzar-ne la consonància. A més, es fa una comparació auditiva de 

dos intervals en els diferents sistemes d’afinació explicats i també se n’analitza la 

consonància. 
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1.	  Definició	  
 
La distància que hi ha entre dos notes musicals és el que es coneix com a interval . Els 

intervals es mesuren comptant la nota de la qual es parteix i a la que s’arriba. Per 

exemple,  l’ interval  Do-Sol serà de cinquena ja que es poden comptar cinc notes: do-

re-mi-fa-sol.  

 

2.	  Expressió	  d’intervals	  
 
Quan a l’oïda se li presenten dos sons simultània o consecutivament, aquesta, a més 

d’analitzar la freqüència de cada un dels sons, determina la relació que hi ha entre 

ambdós. Això és l’interval que formen aquests sons.  

Basat en aquest principi, en acústica es representarà un interval pel quocient de 

freqüències dels dos sons que formen l’interval.  

Així entre els sons f1 i f2 es forma un interval representat per la fracció !!
!!

. Per 

exemple, entre els sons de 440Hz i 880Hz, que formen una octava justa, hi ha un 

interval representat per la fracció 880/440 = 2. 

 

3.	  Operacions	  amb	  intervals	  
 
Les operacions que en música es realitzen amb els intervals, tenen el seu 

paral·lelisme amb les operacions que en acústica es poden efectuar, si bé es duen a 

terme de manera diferent. A continuació s’hi expliquen aquestes operacions, sempre 

comparant la forma de realitzar-les musicalment a fer-ho des del punt de vista acústic.  

 
a) Suma 

Siguin per exemple els intervals de quarta i de quinta justa els que sumen 

l’octava i f1 f2 i f3 les freqüències ordenades de greu a agut, els intervals que 

formen són:  

!! !! 

!! !! 

!! !! 
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L’ interval f3⁄f1 és la suma dels dos anteriors. Si es multipliquen les dues 

primeres relacions, en efecte el resultat serà el buscat: 

 

!! !! ∙ !! !! = !! !! 

 

Per tant, per a sumar dos intervals es multipliquen les fraccions representatives 

d’ambdós.  

 

 

 

 

 
 

b) Resta 

De forma lògica, per a restar dos intervals només cal dividir les fraccions 

representatives d’ambdós. Sigui l’ interval f3/f1 al que se li vol restar f3/f2, el 

resultat serà f2/f1. En efecte: 

 

!! !! ÷ !! !! = !! !! 

 

c) Suma d’n intervals iguals 

Quan es tracta de sumar n intervals tots ells iguals, el producte d’n termes 

iguals es converteix en la potència n de l’ interval a sumar.  

 

!! !! × !! !! ∙    !! !! × !! !! = !! !! ! 

 

En aquest treball, els intervals que s’usaran seran els compresos dins d’una octava.  

4.	  Consonància	  i	  dissonància	  d’intervals	  	  
 
Per a poder comprendre aquest apartat, primer farà falta familiaritzar-se amb alguns 

conceptes físics i així desprès poder donar-li una interpretació fisiològica. És evident 

que la consonància i la dissonància són molt subjectives, donat a que han anat 

evolucionant amb la música al llarg dels segles.  

Primerament, cal tenir present que es treballarà amb dos sons a la vegada (interval) 

superposats. Com ja s’ha vist en l’apartat d’Interferències, quan se superposen dos 

ones, la forma d’ona resultant és la suma algèbrica de les dos ones sinodals que 

composen el moviment complex.  
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!! + !! = ! sin !" − !" +! sin !" − !" + !!  

 

4.1	  Consonància	  de	  tons	  purs	  
 
Per a visualitzar gràficament aquesta part, s’ha utilitzat el programa Microsoft Office 

Excel, on s’hi ha introduït les dues equacions (! = ! ∙ sin ! ∙ ! + !! , on A = 1, ω = 2πf 

i !! = 0 ) de cada so, per a obtenir-ne la suma d’ambdós sons superposats.  

 

• Si es comença per a quelcom fàcil cal treballar amb la consonància més 

simple: l’octava. Dos tons purs, els segon amb una freqüència doble que el 

primer (per exemple, el La3 de 440 Hz i el La4 de 880 Hz) tindrien un aspecte 

semblant: 

 
Figura	  40:	  forma	  d’ona	  de	  dos	  sons	  en	  relació	  d’octava	  

 
La consonància es pot analitzar des del punt de vista del temps o des del punt de vista 

de freqüències: 

 

Si s’explica la consonància en un domini temporal (a l’eix d’abscisses hi ha el temps) 

s’observa, hi ha una ona molt suau, que no canvia bruscament i és molt predicible. En 

una primera aproximació, es podria afirmar que un so resulta consonant quan té una 

forma d’ona suau, el més pròxim a un to pur (ona sinusoide) i quan es repeteix amb 

una periodicitat curta. El període d’aquesta ona és l’invers de la diferència de 

freqüències, així: 

! =
1

880 − 440
= 0.0027! 

 

Des del punt de vista de freqüències, les dues notes tindran molts parcials iguals. 

Per exemple, tal i com s’ha pogut comprovar en el punt 4 de l’apartat La sèrie 

harmònica, un La4 de 440 Hz tindrà parcials a: 

 

(440), 880, 1320,1760, 2200, 2640, 3080, 3520, 4400, etc.  

-‐2	  

-‐1	  

0	  

1	  

2	  

0	   0,002	   0,004	   0,006	   0,008	   0,01	   0,012	   0,014	   0,016	   0,018	  Am
pl
itu

d	  

Temps	  (s)	  
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I el La5 amb freqüència fonamental 880 Hz, tindrà parcials a: 

(880), 1760, 2640, 3520, 4400, etc.  

 

Com es pot deduir, per a cada dos harmònics que tingui la freqüència fonamental, en 

tindrà un la seva octava (2/1). Per tant, trigaran 2 harmònics a coincidir, és a dir, un de 

cada dos harmònics serà igual. 

Això és transferible a les altres relacions freqüencials.  

 

• Per a la cinquena (relació freqüencial 3/2), s’agafarà el mateix La4 de 440 Hz i 

el Mi5 de 660Hz.  

 
Figura	  41:	  forma	  d’ona	  de	  dos	  sons	  en	  relació	  de	  cinquena 

Efectivament, en aquesta consonància hi segueix havent-hi una forma d’ona suau i el 

període segueix essent petit: 

! =
1

660 − 440
= 0.0045! 

 

En aquest cas per cada 3 harmònics que tingui la freqüència fonamental, en tindrà dos 

la seva quinta. Per això, hi haurà un de cada tres harmònics que coincidirà.  

 

Exemple 

 

Fonamental: 440 880 1320 1760 2200 2640 (Hz) 

Quinta:       660 1320       1980 2640 (Hz) 
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• Per a una quarta justa (relació 4/3), es prendrà la freqüència 440 Hz del La4 i la 

freqüència del Re5 586.66 Hz. 

 
Figura	  42:	  forma	  d’ona	  de	  dos	  sons	  en	  relació	  de	  quarta	  justa	  

 
El període d’aquesta ona: 

! =
1

586.66 − 440
= 0.0068! 

 

Cal veure que en aquest exemple, coincidirà un harmònic de cada 4 que en tingui la 

freqüència fonamental. El primer on coincidirien seria de 1760 Hz.  

 

 

• Per a una tercera major (relació freqüencial 5/4), s’agafarà igualment el La4 de 

440 Hz i el Do#5  de 550 Hz.  

 
Figura	  43:	  forma	  d’ona	  de	  dos	  sons	  en	  relació	  de	  tercera	  major 

Per a aquest interval, la forma d’ona ja no és tan simple i el període és tal com: 

! =
1

550 − 440
= 0.009! 

 

En aquest cas, cada 5 harmònics que tingui la freqüència fonamental, 4 en tindrà la 

tercera major. Per tant, coincidiran en l’harmònic de 2200 Hz (el cinquè de la 

fonamental).   
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En aquests últims intervals, l’amplitud cada vegada és més inestable i apareix una 

certa evolvent (contorn dels màxims i els mínims, perfil ondulat en el que s’hi pot 

emmascarar la gràfica), encara que segueixin sent ones suaus.  

 

Ara bé, si es segueix reduint l’ interval, aquesta evolvent és cada vegada més 

pronunciada.  

• Per exemple, per a una segona major (relació 9/8), es prendrà el La4 de 440 Hz 

i el Si4 de 495 Hz.  

 
Figura	  44:	  forma	  d’ona	  de	  dos	  sons	  en	  relació	  de	  segona	  major 

 

Aquí ja hi apareix clarament l’evolvent però aquest so, tot i ser-ho, no és l’extrem de la 

dissonància. El període d’aquest so ja és força gran en comparativa amb els altres: 

! =
1

495 − 440
= 0.018! 

 

En aquest cas, trobaran un harmònic igual cada 9 que en tingui la fonamental 

(coincidirien en l’harmònic de 3960 Hz primerament).   

 

Ara bé, el parell de sons més desagradables que hom percep són dos sons iguals però 

molt lleugerament desafinats. Per exemple, un la a 440 Hz i un altre la a 445 Hz.  

 
Figura	  45:	  forma	  d’ona	  de	  dos	  sons	  amb	  freqüències	  molt	  properes	  
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Aquí, l’evolvent s’ha fet tan enorme que s’ha convertit en un zumzeig insuportable per 

a l’oïda (per això els instruments desafinats produeixen una dissonància horrible).  

En conclusió, l’evolvent de l’ona té molt a veure en l’agradabilitat d’un interval. Es pot 

apreciar que els sons consonants tenen una evolvent molt estable però en els sons 

dissonants hi apareixen molts canvis en l’amplitud de l’ona i l’evolvent és dilata cada 

vegada més amb el temps, fent-se més perceptible conforme més dissonant sigui 

l’interval. Amb aquests canvis d’amplitud, el període també esdevé més gran, sent en 

aquest cas: 

! =
1

445 − 440
= 0.25! 

 

En aquest cas, la relació freqüencial seria 89/88. Per tant, de cada 89 harmònics que 

generi el so de freqüència 440 Hz, l’altre so de 445 Hz en tindria 88. Així, el primer 

harmònic on es trobarien seria de freqüència 39160 Hz. Aquest harmònic ja és molt 

més llunyà que els trobats anteriorment.  

 

En aquest exemple, les dues freqüències són tan properes que es produeix l’efecte 

anomenat batements, considerat desagradable. Cal veure el punt 2.1.1 dins l’apartat 

de Conceptes Físics on ja s’hi ha explicat el què són.  
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4.2	  Teorema	  de	  Tyndall	  
 
El físic anglès John Tyndall (1820-1893), a més d’importants descobriments en el 

camp de les propietats magnètiques de la matèria, publicà, entre moltes altres obres, 

On Sound (1867), on enunciava el seu teorema sobre l’ordre de les consonàncies de 

diferents intervals. L’enunciat és el següent: com més simple19 és la relació de les 

freqüències dels dos sons, més consonant serà l’ interval que formin.  

Cal veure que Tyndall no parla de dissonància, sinó que es limita a ordenar els 

intervals purs de l’escala d’harmònics en ordre de consonància. Aquests, queden 

ordenats de la següent manera: 

 

Octava justa (2/1) Quinta justa (3/2) 
Quarta justa (4/3) Tercera major (5/4) 
Sexta major (5/3) Tercera menor (6/5) 
Sexta menor (8/5) To (9/8) 

Setena major (15/8) Setena menor (16/9) 
Tercera disminuïda (17/15) Quinta disminuïda (17/12) 
Setena disminuïda (17/10) Octava disminuïda (17/9) 

Segona augmentada (20/17) Sexta disminuïda (23/15) 
Quarta augmentada (24/17) Quinta augmentada (25/16) 
Octava augmentada (25/12) Tercera augmentada (30/23) 
Sexta augmentada (30/17) Quarta disminuïda (32/25) 

 

Aquest teorema no és res més que explicar el mateix que s’ha dit anteriorment però 

d’una altra manera. Així, si es para atenció a les relacions de freqüències, cal veure 

que com més simples són, menys triguen a repetir-se els harmònics. S’agafarà com a 

exemple l’interval de quarta justa i l’interval de sexta menor (els posteriors al to són 

massa grans per a ser representats en el treball). 

 

Quarta Justa (4/3) 

Fonamental: 100 200 300 400 500 600 700 800 (Hz)  

Quarta:  133.3       266.6 400   533,3        666,6 800 (Hz) 

 

Per a posar un exemple senzill, s’han pres nombres fàcils tals com 100 Hz per a la 

freqüència fonamental i 133,3 Hz per a la seva quarta. Com es pot veure, cada 4 

harmònics que té la freqüència fonamental, en té 3 la seva quarta. Així, tan sols 

coincideixen en un de cada quatre harmònics si es pren com a punt de referència la 

freqüència fonamental.  
                                                
19	  S’entén	  per	  relació	  simple	  aquella	  formada	  per	  dos	  nombres	  petits	   i	  pròxims	  entre	  sí.	  Així	  doncs,	  és	  
més	  simple	  la	  relació	  6/5	  que	  la	  relació	  9/8.	  	  
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Tal i com es pot veure a posteriori, el mateix passa amb l’interval de sexta menor: 

 

Sexta Menor (8/5) 

Fonamental: 100 200 300 400 500 600 700 800 (Hz)  

Quarta:         160         320          480      640  800 (Hz) 

 

Cada 8 harmònics que presenta la fonamental, la sexta només en té 5. Per tant, es 

troben en l’harmònic de 880 Hz, que és el vuitè de la hipotètica freqüència fonamental 

de 100 Hz.  

 

4.3.	  El	  timbre	  i	  la	  consonància/dissonància	  
 
El timbre dels instruments que fan sonar un interval poden afectar el grau de 

consonància/dissonància.  

Intervals dissonants “molesten” menys quan els instruments no produeixen sons rics 

en harmònics.  

També quan els falten només alguns harmònics, com en el cas del clarinet,  alguns 

intervals poden produir un sentit de consonància/dissonància que és diferent del que té 

el mateix interval produït amb altres instruments. 

 

 4.4	  Comparació	  de	  l’interval	  de	  tercera	  major	  
 
Per a analitzar la consonància dels intervals, s’ha treballat tota l’estona amb intervals 

naturals (els extrets de la sèrie harmònica, és a dir, els del sistema d’Aristògenes-

Zarlino). A continuació s’hi inclou una comparativa de la forma d’ona de l’interval de 3a 

major en els tres sistemes d’afinació que s’han explicat en el treball.  

Per a fer-ho s’ha emprat també el programa Microsoft Excel, on s’hi ha introduït les 

següents freqüències (extretes de la taula 4): 

 

Pitàgores (La4 de 440 Hz i Do#5 de 556,875 Hz) 

 
-‐3	  

-‐2	  

-‐1	  

0	  

1	  

2	  

3	  

0	   0,005	   0,01	   0,015	   0,02	   0,025	   0,03	  



La música i la física molt més properes de que semblen Intervals 

~	  LXVII	  ~	  
 

 

Zarlino (La4 de 440 Hz i Do#5 de 550 Hz) 

 
 
 
Temperament Igual (La4 de 440 Hz i Do#5 de 554,37 Hz) 

 
 

A simple vista, ja es pot certificar que hi ha lleugeres diferències entre la forma d’ona 

dels tres intervals. Així, també n’hi ha entre els seus períodes: 

 

Pitàgores, de període: 

! =
1

556,875 − 440
= 0.0086! 

 

Zarlino, de període: 

! =
1

550 − 440
= 0.009! 

  

Temperament Igual, amb un període tal com: 

 

! =
1

554,37 − 440
= 0.0087! 
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També cal tenir en compte la relació freqüencial de cada sistema (veure taula 3): 

 

En el sistema de Pitàgores, caldran 81 harmònics per a coincidir (ho faran en 

l’harmònic de freqüència 35640 Hz). 

 

En Zarlino, de cada 5 harmònics del La de 440 Hz, en coincidirà 1 amb el Mi de 550 

Hz. Per tant, es trobaran primer en l’harmònic de 2200 Hz).  

 

En el temperament igual, amb una relació de  !!",!"
!!"

, caldran 554,37 harmònics per a 

trobar-se. Així, ho faran en un harmònic de freqüència 243922,8 Hz.  

 

Aquestes diferències existeixen perquè tant el sistema de Pitàgores com el Temperat 

no són naturals, és a dir, no estan afinats respecte el sistema físic-harmònic.  

 

Nota: en el CD adjunt (pista 18) s’hi pot escoltar l’interval en els tres sistemes, 

ordenats tal i com apareixen en el treball: Pitàgores, Zarlino i Temperament Igual.  Cal 

escoltar atentament la diferència de batements. En Zarlino, és un so molt pla, al 

contrari que en els altres dos sistemes, on s’hi pot percebre certa tremolor.   
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ACORDS	  
______________________________________________________________________ 
 
 

Així com en l’apartat anterior s’han analitzat els intervals, en aquest es parla d’acords. 

S’explica la forma que han adoptat els teòrics musicals per a formar-los, els diferents 

tipus d’acords triades i quatríades existents i la relació que tenen amb la sèrie 

harmònica.  

En quant a part pràctica, s’analitza la consonància de diversos acords i se’n fa una 

comparació auditiva en els tres sistemes d’afinació explicats.   
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Com que ja s’ha parlat d’intervals, explicar els diferents acords serà relativament més 

senzill. Primerament, tal i com s’ha fet en apartats anteriors, s’anotaran les maneres 

d’expressar matemàticament un acord, així com la classificació dels diferents acords i 

finalment, s’analitzarà la consonància20 d’aquests.  

 

1.	  Definició	  
 
 Els acords són combinacions de més de dues notes que sonen alhora. A nivell 

instrumental, només un instrument polifònic, com ara un instrument de teclat o una 

guitarra, pot fer sonar tot sol un acord. 

 

2.	  Expressió	  d’acords	  
 
 
Com ja s’ha dit, un acord és una successió de diferents intervals i el mètode per a 

representar-los en acústica ve a ser similar. Així, un acord que està format per sons de 

freqüències en ordre ascendent f1,f2,f3,f4, es representarà de la següent manera: 

 

!! !! !! !! 

 

 

 

 

Per exemple, un acord format per les freqüències 1600Hz, 2000Hz, 2400Hz i 3200Hz 

es representarà com: 

3200 2400 2000 1600 = 8 6 5 4 

	  

3.	  Operacions	  amb	  acords	  
 

Totes les consideracions efectuades en punt 3 de l’apartat d’intervals són aplicables 

en acords.  

 

                                                
20	   	  Tot	  i	  que	  el	  concepte	  de	  la	  consonància	  sigui	  molt	  subjectiu	  i	  depengui	  del	  context	  on	  estigui	  posat	  
l’acord,	   s’exemplificaran	   els	   diferents	   acords	   expressant-‐los	   tan	   sols	  matemàticament,	   sense	   tenir	   en	  
compte	  cap	  composició.	  	  
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4.	  Introducció	  històrica	  als	  acords	  
 
Un acord es pot definir com una simultaneïtat sonora encara que qualsevol 

superposició de sons no sigui considerada tradicionalment un acord. En la teoria 

funcional de l’harmonia, aquesta simultaneïtat ha de tenir una finalitat precisa. És a dir, 

un acord aïllat perd totalment el seu sentit en música tonal. Sens dubte, des de finals 

del segle XIX ha anat perdent les seves funcions estructurals i s’ha convertit en una 

eina sonora que permet realitzar tensions o relaxacions internes. En aquest sentit, 

autors com J.Chailley o Monteveau argumenten que la conquesta de l’harmonia ha 

estat la conquesta de la dissonància i assenyalen que molts músics i especialistes, des 

de fa dècades, s’han sentit impressionats perquè es pot traçar una espècie d’història 

de l’harmonia mirant les successives integracions dels diferent harmònics en un acord. 

Per exemple: 

• En l’Edat Mitjana els intervals considerats consonants eren l’octava, la 

cinquena i la quarta (consonàncies perfectes). 

• Durant el renaixement, la tercera s’introdueix com a consonància en la sonoritat 

simultània (tradicionalment, un acord es considera una superposició de 

terceres). 

• En el Barroc, la sèptima entra a formar part de l’acord com a dissonància i en el 

Classicisme i Romanticisme, la novena també és acceptada. 

• Durant l’ Impressionisme s’usen alguns intervals afegits a l’acord com la sexta o 

la quarta i aquests sons no estranyen en absolut a l’oïda del segle XIX. 

 

5.	  Formació	  d’acords	  i	  tipus	  
 
De totes maneres, en el desenvolupament del següent tema, l’acord serà tractat dins 

del sistema tonal (teoria clàssica de l’harmonia) on el més important és el triada format 

per dos terceres superposades a partir d’una nota principal anomenada fonamental.  

 

5.1	  Acords	  tríades	  
 
Són acords de tres notes ubicades a distàncies intervàliques de terceres. Les diferents 

relacions d’aquestes distàncies formen un acord o un altre.  

Per tant, la primera nota de l’acord i la segona formen un interval de tercera i la 

primera i la última un interval de cinquena. Segons quina classe d’interval de tercera i 

quinta posseeixi l’acord, hi haurà diferents tipus: 
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Taula	  5:	  classes	  d’acords	  triades	  

Nota: en el CD adjunt (pistes 20-23) s’hi inclou un exemple de cada acord triada 

 

5.2	  Acords	  quatríades	  
 
Aquests acords són més complexos que els tríades i s’obtenen al afegir una altra 

tercera a l’acord triada. Per tant, consten de quatre notes amb una distància entre elles 

d’un interval de tercera.  

Convé saber que els acords mostrats en el quadre 6 són els més habituals però no 

són tots. Caldria parlar dels acords de sexta o els augmentats, entre d’altres però 

aquests excedeixen l’àmbit del treball. 

Acord	  Perfecte	  Major	  
• 	  Formats	  per	  la	  fonamental,	  tercera	  major	  i	  quinta	  justa.	  
• 	  La	  relació	  per	  terceres	  és	  de	  tercera	  major	  +	  tercera	  menor.	  

Acord	  Perfecte	  Menor	  
• 	  Formats	  per	  la	  fonamental,	  tercera	  menor	  i	  quinta	  justa.	  
• 	  La	  relació	  per	  terceres	  és	  de	  tercera	  menor+tercera	  major.	  

Acord	  de	  cinquena	  augmentada	  
• 	  Formats	  per	  la	  	  fonamental,	  tercera	  major	  i	  quinta	  augmentada.	  
• 	  La	  relació	  de	  terceres	  és	  de	  tercera	  major	  +	  tercera	  major.	  	  

Acord	  de	  cinquena	  disminuïda	  
• 	  Formats	  per	  la	  fonamental,	  tercera	  menor	  i	  quinta	  disminuïda.	  
• 	  La	  relació	  per	  terceres	  és	  de	  tercera	  menor+	  tercera	  menor.	  	  
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Taula	  6:	  classes	  d’acords	  quatríades	  

 
Nota: en el CD adjunt (pistes 24-29) s’hi pot escoltar un exemple de cada acord 

quatriada 

 

6.	  Els	  acords	  i	  la	  sèrie	  harmònica	  
 
Des del punt de vista numèric, el musicòleg francès Jacques Chailley, en el seu llibre 

Traité historique d’analyse harmonique planteja que és totalment erroni el concepte 

que explica la formació d’acords per terceres superposades. Segons ell, la formació 

dels acords ha seguit de forma inconscient la sèrie harmònica. 

 

 

Acord	  major	  amb	  sèpdma	  major	  
• 	  Format	  per	  la	  fonamental,	  tercera	  major,	  quinta	  justa	  i	  sèpjma	  major.	  
• 	  La	  relació	  per	  terceres	  és	  de	  tercera	  major	  +	  tercera	  menor	  +	  tercera	  major.	  

Acord	  menor	  amb	  sèpdma	  major	  
• 	  Format	  per	  la	  fonamental,	  tercera	  menor,	  quinta	  justa	  i	  sèpjma	  major.	  
• 	  La	  relació	  per	  terceres	  és	  de	  tercera	  menor	  +	  tercera	  major	  +	  tercera	  major	  

Acord	  major	  amb	  sèpdma	  menor	  (o	  sèpdma	  de	  dominant)	  
• 	  Format	  per	  la	  fonamental,	  tercera	  major,	  quinta	  justa	  i	  sèpjma	  menor.	  
• 	  La	  relació	  per	  terceres	  és	  de	  tercera	  major	  +	  tercera	  menor	  +	  tercera	  menor.	  

Acord	  menor	  amb	  sèpdma	  menor	  
• 	  Format	  per	  la	  fonamental,	  tercera	  menor,	  quinta	  justa	  i	  sèpjma	  menor.	  
• 	  La	  relació	  per	  terceres	  és	  de	  tercera	  menor	  +	  tercera	  major	  +	  tercera	  menor.	  

Acord	  semidisminuit	  (o	  sèpdma	  de	  sensible)	  
• 	  Format	  per	  la	  fonamental,	  tercera	  menor,	  quinta	  disminuïda	  i	  sèpjma	  menor.	  
• 	  La	  relació	  per	  terceres	  és	  de	  tercera	  menor	  +	  tercera	  menor	  +	  tercera	  major.	  

Acord	  disminuït	  
• 	  Format	  per	  la	  fonamental,	  tercera	  menor,	  quinta	  disminuïda	  i	  sèpjma	  
disminuïda.	  	  
• 	  La	  relació	  per	  terceres	  és	  de	  tercera	  menor	  +	  tercera	  menor	  +	  tercera	  menor.	  
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De fet, es pot veure com sorgeixen els acords a partir de la sèrie. A mode d’exemple,i, 

donat el gran nombre d’acords que es poden formar, a continuació s’inclouen els més 

comuns de tres i quatre sons: 

 

Tres sons Quatre sons 

Perfecte Major (6/5/4) Sèptima de dominant (7/6/5/4) 

Menor (9/7/6) Major amb sèptima major (15/12/10/8) 

Disminuït (7/6/5) Semi disminuït (9/7/6/5) 

Augmentat (25/20/16)21 Disminuït (26/21/28/15) 22 

 

7.	  Consonància	  i	  dissonància	  d’acords	  
 
Primerament, cal tenir present que es treballarà amb tres o quatre sons simultanis. És 

per aquest motiu que alguns dels càlculs realitzats amb intervals, excedeixen l’àmbit 

del treball en tractar amb més de dos sons a la vegada.  

A continuació, s’hi presenten les formes d’ona dels acords recollits en les taules 5 i 6. 

En aquest cas, seria necessari emprar la Transformada de Fourier per a trobar el 

període de l’ona resultant. Degut a la complicació de realitzar aquests càlculs amb els 

coneixements que es tenen, s’ha decidit obviar-los. Així, tan sols es podrà observar en 

les figures exposades quines ones són menys propenses a repetir-se que d’altres, 

sense tractar res numèricament.  

 

7.	  1	  Acords	  tríades	  
 

Per a veure gràficament aquesta part, s’ha utilitzat el programa Microsoft Office Excel, 

on s’hi ha introduït les tres equacions (! = ! ∙ sin ! ∙ ! + !! , on A = 1, ω = 2πf i 

!! = 0 ) de cada so, per a obtenir-ne la suma dels sons superposats.  

Les freqüències s’han extret de la Taula 4 i són tals com: 

Perfecte Major (660 / 550 / 440 Hz) 

Menor (660 / 528 / 440 Hz) 

Augmentat (687,5 / 550 / 440 Hz) 

Disminuït (61623 / 528 / 440 Hz) 

                                                
21	  Per	  a	  veure	  l’harmònic	  25,	  anar	  a	  la	  Figura	  19	  
22	  Per	  a	  veure	  l’harmònic	  26,	  anar	  a	  la	  Figura	  19	  
23	   La	   cinquena	   disminuïda	   no	   consta	   dins	   la	   Taula	   4.	   Per	   tant,	   s’ha	   calculat	   amb	   la	   relació	   d’acord	  
disminuït	  provinent	  de	  la	  sèrie	  harmònica	  (7/6/5).	  	  
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És remarcable que els acords major i menor tenen una forma d’ona que es repeteix 

sovint al llarg del temps. En canvi, en els acords augmentats i en els disminuïts, es fa 

gairebé impossible veure una periodicitat.   

 

7.1.1	  Comparació	  de	  l’acord	  triada	  major	  
 
Per a analitzar la consonància dels acords, s’ha treballat tota l’estona amb intervals 

naturals (els extrets de la sèrie harmònica, és a dir, els del sistema d’Aristògenes-

Zarlino). A continuació s’hi inclou una comparativa de la forma d’ona de l’acord major 

en els tres sistemes d’afinació que s’han explicat en el treball.  

Per a fer-ho s’ha emprat també el programa Microsoft Office Excel, on s’hi ha introduït 

les següents freqüències (extretes de la taula 4): 

 

Freqüències: 660 / 556,875 / 440 Hz 

 
 

Freqüències: 660 / 550 / 440 Hz 
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Freqüències: 659,26 / 554,37 / 440 Hz 

 
 

En el cas dels acords, al comparar els tres sistemes d’afinació, ja es poden detectar 

diferències més pronunciades que no pas les observables en la comparació de 

l’interval de tercera major: l’ona més periòdica és la resultant de l’acord natural 

(Zarlino), seguida de Pitàgores i Temperament Igual.  

 

Nota: en el CD adjunt hi ha inclosa una comparació auditiva de l’acord triada major en 

cada sistema (pista 19). És convenient escoltar que en Zarlino no hi ha batements 

mentre que en els altres dos sistemes s’hi sent certa tremolor.  
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7.2	  Acords	  quatríades	  
 
Per a veure gràficament aquesta part, s’ha procedit de la mateixa manera que amb els 

acords triades, essent l’única diferència que al programa Microsoft Office Excel s’hi ha 

introduït quatre equacions en lloc de tres.  

Les freqüències usades per a trobar l’ona resultant són les següents (veure taula 4): 

 

Major amb sèptima major (825 / 660 / 550 / 440 Hz) 

Menor amb sèptima major (825 / 660 / 528 / 440 Hz) 

Major amb sèptima menor (770 / 660 / 550 / 440 Hz) 

Menor amb sèptima menor (770 / 660 / 528 / 440 Hz) 

Disminuït (732,624 / 616 / 528 / 440 Hz) 

Semidisminuit (770 / 61625 / 528 / 440 Hz) 

 

 

 
 

 

                                                
24	   La	   sèptima	   disminuïda	   no	   consta	   dins	   la	   Taula	   4.	   Per	   tant,	   s’ha	   calculat	   amb	   la	   relació	   d’acord	  
disminuït	  que	  dóna	  la	  sèrie	  harmònica	  (26/21/28/15)	  
25	   La	   cinquena	   disminuïda	   no	   consta	   dins	   la	   Taula	   4.	   Per	   tant,	   s’ha	   calculat	   amb	   la	   relació	   d’acord	  
semidisminuït	  provinent	  de	  la	  sèrie	  harmònica	  (9/7/6/5).	  
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Mirant les formes d’ona dels diferents acords quatríades exemplificats, es veu 

clarament quines són més periòdiques que d’altres. Així, en primer lloc hi haurien els 

acords majors (sèptima de dominant, sèptima major) i desprès els menors (amb 

sèptima major i amb sèptima menor). Ja més dissonants, s’hi trobarien el 

semidisminuit i el disminuït.  

 

7.3	  	  Teorema	  de	  Helmholtz	  
 
Al igual que Tyndall va fer amb els intervals, el físic i fisiòleg alemany Hermann Ludwig 

Ferdinand von Helmholtz (1821-1894), investigador entre d’altres coses dels fenòmens 

electromagnètics, va desenvolupar una teoria semblant però aplicada als acords. 

L’enunciat és el següent: com més simple i proporcional és la numeració dels sons que 

componen un acord, més consonant serà aquest. En conseqüència, es podria establir 

un ordre de consonància dels acords, que resultaria com prossegueix: 

 

Tres sons Quatre sons 

Perfecte Major (6/5/4) Sèptima de dominant (7/6/5/4) 

Menor (9/7/6) Major amb sèptima major (15/12/10/8) 

Altres Altres 
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PART	  EXPERIMENTAL	  
______________________________________________________________________ 
 
 

En aquesta part s’hi agrupen tres punts pràctics del treball. S’hi explica la construcció 

de l’instrument per tal de comprovar la teoria pitagòrica dels intervals, el procés de 

gravació dels diferents sons emprats i s’hi adjunta un llistat de pistes del CD ja 

mencionat en punts anteriors.  
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1.	  Construcció	  de	  la	  maqueta	  
 
Per tal de comprovar la teoria pitagòrica dels intervals, cal construir un mecanisme que 

permeti mantenir una corda tensada i que deixi tensar-la o desatansar-la a voluntat (en 

aquest cas es busca afinar la corda amb un La2). 

 

Material emprat 

• Dues peces de HPL (Laminat d’Alta Pressió) de 150x140x13 mm  

• Una peça del mateix material de 750x140x13 mm 

• Perfils d’alumini 

• Corda amb cor d’acer i entorxat de bordó (cinquena corda d’una guitarra 

espanyola)  

• Cargol, femella, platina, etc. 

 

Procediment 

S’ha muntat una estructura en forma de U en la que s’han fixat les tres peces amb 

perfils d’alumini per tal d’aconseguir una estructura sòlida.  

S’ha foradat l’estructura pels dos laterals, per tal de fer-hi passar la corda.  i, desprès 

de foradar les dues planxes iguals perquè hi pugui passar la corda. Per tal de que 

aquesta es pugui tensar i desatansar, en un dels extrems s’ha unit a una platina 

rectangular i per l’altre extrem s’ha unit a un cargol amb tija mòbil per tal de donar el 

tensat adient. 
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2.	  Gravació	  
 
Per a poder fer possible l’anàlisi del timbre de diferents instruments, així com la 

comprovació de la teoria pitagòrica a més de l’enregistrament de diversos acords per a 

posar-los com a exemple s’ha hagut de dur a terme un procés de gravació. 

 

Material emprat 

 

• Micròfon de condensador: aquest micròfon és més sensible que no pas un 

dinàmic i capta més ambient. Per tant, ha sigut idoni  per a poder gravar el so 

de la corda tensada.  

• Interface de control 

• Programa especialitzat de gravació (LogicAudio): permet processar la senyal 

fins a trobar-li el punt buscat 

 

Cal dir que la gravació de la corda és força complicada al no haver-hi caixa de 

ressonància ni un espai adequat per a gravar.  
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3.	  CD	  
 
Conjuntament amb el treball, s’entrega un CD amb gravacions complementàries ja 

comentades al llarg de les explicacions. Seguidament, s’exposa el llistat de les 

gravacions: 

 
Pulsacions: 
 Pista 1     Freqüències de 440 i 445 (Hz) 
 Pista 2     Freqüències de 440 i 442 (Hz) 
 
Timbre: 
 Pista 3     Flauta La5 

 Pista 4     Harmònica La5 

 Pista 5     Guitarra La4  

Pista 6      Violí La4 

 Pista 7     Piano La4 

 Pista 8     Saxo La4 

 
Teoria Pitagòrica dels intervals: 
 Pista 9     Corda lliure 
 Pista 10    Octava 
 Pista 11    Octava Alta 
 Pista 12    Quinta 
 Pista 13    Quinta alta 
 Pista 14    Tercera 
 
Diferents sistemes d’afinació: 
 Pista 15    Escala La jònica en sistema Pitagòric 
 Pista 16    Escala La jònica en sistema de Zarlino 
 Pista 17    Escala La jònica en sistema temperat 
 Pista 18    Comparació interval de 3a major 
 Pista 19    Comparació acord triada major 
 
 
Acords: 
Triades  

Pista 20    Major (C) 
 Pista 21    Menor (C-) 
 Pista 22    Augmentat (C+) 
 Pista 23    Disminuït 
  
 
Quatríades 
 Pista 24    Major amb sèptima major (CMaj7) 
 Pista 25    Menor amb sèptima major (C-Maj7) 
 Pista 26    Major amb sèptima menor (C7) 
 Pista 27    Menor amb sèptima menor (C-7) 
 Pista 28    Semidisminuit (C-7b5) 
 Pista 29    Disminuït (Cdis) 
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CONCLUSIONS	  
______________________________________________________________________ 
 
 
 

En quant als objectius plantejats al llarg del treball, cal dir he obtingut respostes 

satisfactòries per a tots i cada un d’ells.  

El que m’ha permès aquest treball ha estat endinsar-me en un món que no coneixia en 

absolut: l’acústica musical. Això m’ha aportat un coneixement complementari a la 

música que fa anys que estudio i he arribat a la conclusió que art i ciència no estan tan 

llunyans com em semblaven en un principi: tot recau en una explicació científica, a 

banda de la traducció subjectiva de la música.  

Pel que fa a la teoria citada en el treball, he intentat comprovar-ne gran part 

empíricament i, com ja s’ha pogut veure al llarg dels apartats, coincideix teoria i 

pràctica. 

Així, he pogut entendre què és el so i com es propaga, que els instruments no sonen 

d’una manera determinada a l’atzar, sinó que ho fan seguint una sèrie harmònica i que 

tots sonen diferents degut a els components del timbre. He comprès què és un 

espectre acústic i com analitzar-ne.  

A més, he sigut capaç de descobrir com entenien l’afinació segles enrere i com s’han 

“arreglat” els problemes que suposaven les afinacions de Pitàgores o Zarlino.   

També hi ha forces conclusions a extreure dels apartats Intervals i Acords. Si quelcom 

ja sabia jo d’harmonia és com es formen i es classifiquen els intervals/acords (fins i tot 

algun ordre de consonància) però aquest estudi m’ha permès entendre perquè 

realment una combinació sona bé o malament i penso que això és molt interessant de 

cara al meu futur professional, si al que em vull dedicar és a la música.  

Trobo, per això, que on he après més ha estat en la part pràctica: gravant i analitzant 

diferents instruments, així com comprovant que realment Pitàgores va descobrir una 

teoria certa dels intervals o veient com és veritat que els instruments segueixen una 

sèrie harmònica. També construint escales i acords amb el programa Audacity, he 

assimilat com utilitzar-lo i així poder posar exemples sonors al treball. Gràcies a la 

tecnologia, he pogut visualitzar i entendre teories que els antics ja proposaven.  

Durant la realització del treball, he pogut conèixer professionals molt interessants i, 

tant ells com jo ens hem enriquit en la confecció d’aquest.  

A més, he tingut l’oportunitat d’unir art, ciència, tecnologia i humanitats i espero poder 

seguir aprofundint en aquest món tan apassionant.  
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Sóc conscient que el treball pot resultar feixuc o difícil d’entendre per a molta gent però 

estic satisfeta d’haver-lo portat a terme, no només per a les conclusions a les que he 

arribat sinó perquè m’ha obert un ventall de possibilitats molt ampli i que desconeixia. 



La música i la física molt més properes de que semblen  

 

	  
 

FONTS	  DE	  CONSULTA	  
______________________________________________________________________ 
 

 

Bibliografia i Webgrafia 

Armengol, Joan Mercadé - Salvador Serra - Montserrat. Física II. Madrid: Mc Graw Hill, 
2003. 
 
Calvo-Manzano, Antonio. Acústica fisico-musical. Madrid: Real Musical, 1991. 
 
Campbell, Don. El efecto Mozart. Barcelona: Ediciones Urano, 1998. 
 
Fubini, Enrico. La estética musical des de la Antiguedad hasta el s. XX. Madrid: 
Alianza Editorial, 1993. 
 
Grout, Donald Jay. Historia de la música occidental I, II. Madrid: Alianza Editorial, 
1988. 
 
Grüner, Cristian. Aula Actual. http://www.aulaactual.com/especiales/serie.htm. 
 
Guitart, Ramón Montoliu. Armonía. Ampliando la tonalidad I, II. Badalona: Escola de 
Música de Badalona, 2003-2004. 
 
Ingeniería eléctrica y tecnología. 2009.  
http://fidelsmc.blogspot.com/search/label/Armonicos. 
 
María, Universidad Técnica Federico Santa. Teoría Musical. Xile. 
 
Microfusa. Sonido Profesional . Barcelona: Microfusa, 2006-2007. 
 
Morgan, Robert P. «Tiempo musical/Espacio musical.» The Language of Images, 
1980. 
 
Motte, Diether de la. Armonía. Madrid: Mundimúsica ediciones, 2008. 
 
Persichetti, Vincent. Armonía del s. XX. Madrid: Real Musical, 1985. 
 
Petit Curial Encilopèdic Il·lustrat. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1979. 
 
Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_quintas. 
 
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_05_06/io2/public_html/in
troduccion.html 
 
http://www.eumus.edu.uy/docentes/maggiolo/acuapu/ 
 
http://cursos.puc.cl/unimit_muc_013-1/almacen/1220976463_rcadiz_sec1_pos0.pdf 
 



La música i la física molt més properes de que semblen Conclusions 

~	  LXXXVIII	  ~	  
 

http://acusticorganologia.blogspot.com/ 
 
http://www.eumus.edu.uy/eme/cursos/acusticaIPA/fisicaDelSonido.pdf 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonancia 
 
http://www.enchufa2.es/archives/musica-y-matematicas-los-intervalos-
consonantes.html 
 
http://www.elsaposabio.com/musica/?p=13 
 
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Consonance_and_dissonance 
 
 
 
 

	  
 	  



La música i la física molt més properes de que semblen  

 

	  
 

AGRAÏMENTS	  
______________________________________________________________________ 
 

L’elaboració del present treball de recerca no hauria estat possible sense l’ajuda i el 

recolzament de les persones que tinc més properes. 

Vull començar agraint als tutors del treball, Xavier Álvarez i Jaume Puigventós la seva 

ajuda i consell, sense els quals el treball no hagués passat de la primera pàgina.  

També m’agradaria agrair a totes aquelles persones a qui he entrevistat la seva 

col·laboració: Ben Davies (professor del Liceu) per a guiar i implicar-se tant en el 

projecte i tenir sempre un forat per a escoltar-me; Enric Guaus (professor de 

l’ESMUC), per als retocs benvinguts d’última hora, Maite Vernet (musicoterapeuta i 

musicòloga), per haver-me fet descobrir el món de la música vist des d’uns altres ulls; 

Màrius Flaquer (professor de la UPC), per a la petita ajuda en l’àmbit físic i matemàtic 

del so.  

Gràcies també al meu professor d’harmonia i guitarra Ramon Montoliu per l’atenció 

prestada i les ganes d’ajudar-me en tot moment, a part dels llibres deixats. 

També vull agrair a Joan Pujol (tècnic de so) i Ignasi Caballé (músic) l’ajuda 

desinteressada en la gravació. 

 A Xavier Bantulà per la cooperació en la construcció de l’instrument i a Teresa 

Casado per les correccions tecnològiques i el temps invertit en mi.  

Agraïr a més a Carme Guil (Magistrada i professora d’oratòria) per a l’ajuda oferta a 

l’hora de preparar la presentació oral.  

Dins del camp personal, vull donar les gràcies als meus pares i la meva germana pel 

recolzament i la comprensió, no és fàcil aguantar algú tan capficat com jo. Parlant de 

família, gràcies a més, als meus avis per a preocupar-se i a la meva tieta Mercè Fonts 

per a la implicació immediata. Agrair també tots aquells amics que han aportat el seu 

gra de sorra en el projecte, ja sigui tan sols donant-me ànims.  

Per últim, i, potser el més important de tots, gràcies altre cop a en Xavier Álvarez per 

mantenir-se constant, posar-hi sempre il·lusió i comportar-se com més que un 

professor quan ja no tocava fer-ho. Sense ell, això no hagués estat possible.  

 

 

 

 


