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0. Introducció 

 

“L’art és el reflex del món. Si el món és horrible, el reflex també ho és.” 

Paul Verhoeven (director de cinema) 

La música, com qualsevol altre tipus d’art, es veu influenciat per la societat i l’època en 

què es troba. Actualment, donat que la nostra societat està marcada per un gran avenç 

tecnològic, també ho està la música, sobretot pel que fa als sistemes d’enregistrament. Per 

introduir el tema, entrevistarem a un tècnic de so, experimentat en la matèria.  

Juan Manuel Villanueva ens explicarà com van ser els seus inicis al món de la música i 

la tecnologia del so. 

 Quan va començar la teva inclinació cap a la música i les noves tecnologies? 

La meva afició a la música es remunta a la meva època de nen. Tanmateix, va 

ser a l’etapa adolescent quan vaig començar a escoltar música “seriosa”. L’interès cap 

a les noves tecnologies va manifestar-se des que vaig començar a tocar la guitarra i 

això em va portar a una compra compulsiva de pedals d’efectes, raó per la qual em 

vaig endinsar en el món del so i l’acústica digital. Definitivament, però, el que em va 

acabar de fascinar va ser el curs de so i il·luminació sobre les arts escèniques. 

 Quins estudis has cursat i quins penses cursar? 

Primerament, vaig fer el TTE (Taller de Tecnologia de l’Espectacle), on vaig 

estudiar so i il·luminació d’arts escèniques (teatre, concerts, dansa, exposicions...) 

amb els millors professors d’Espanya, com ara Xavi Rodríguez (cap tècnic de so del 

teatre nacional) o Xavi Borri (cap tècnic de llums del mercat de les flors). Allà em van 

ensenyar a utilitzar i comprendre el funcionament del més elemental fins al més 

modern i complicat aparell de so i il·luminació. Actualment, estic fent una enginyeria 

electrònica en la UPC de Terrassa i més tard enginyeria acústica en la SAE Institute.  

 Degut a l’avenç tecnològic constant, molts estudis es veuen obligats a renovar-

se periòdicament. Això també succeeix amb la tecnologia musical? 

Totalment. Aquest és un dels camps on més ha canviat tot: és radicalment 

diferent fa uns 15 anys i ara, ja sigui en el món del directe com en el món de l’estudi 

de gravació. L’era digital ho envolta tot, les consoles de so enormes cada cop es van 

empetitint i esdevenen més pràctiques, igual que els altaveus. Tot i això, en el món del 

so pur, hi ha un cert aire vintage sobre els processadors d’àudio i previs d’antany. La 

vàlvula segueix essent la millor opció per al so, estan més de moda que mai els previs 
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de micròfons com els dels anys 50: el seu so és immillorable. Així doncs, en estudi és 

comú veure aquelles grans taules que, tot i que estan connectades a l’ordinador, on es 

processa digitalment, fan passar la senyal primer per analògic. 

 Què trobes més interessant de la teva feina? 

El fet de formar part de l’obra final. M’implico en la cançó que faig, suposo que 

perquè també sóc músic i veig el treball des de dos punts de vista. Poder extreure el 

que tinc al cap i plasmar-ho és un dels millors aspectes que té aquesta professió. 

 Amb quins materials treballes? S’inverteix molt capital en aquests materials? Al 

final s’acaba compensant? 

Hi ha molts tipus d’estudi. En general, a l’estudi de professionals, solem utilitzar 

un editor multipistes digital, ja sigui Cubase o Protools, que permet treballar amb les 

pistes d’una manera molt fàcil i poder-les modificar sense cap complicació. Els 

micròfons són l’eina bàsica, això no ha canviat. Els bons micròfons sempre són els 

antics de vàlvules, però últimament estan oferint una nova generació de microfonia 

amb reminiscències dels micròfons dels anys 40 i 50. El cable és una eina 

imprescindible; per gran que sigui l’avenç del wifi, ara per ara, segueix proporcionant-

nos pèrdues en la qualitat del so en comparació amb un cable. Així mateix, trobem 

previs i compressors de micròfon de tot tipus i també processadors, ja siguin analògics 

o digitals. En relació amb la inversió de diners, un micròfon d’estudi pot costar entre 

4.000 i 6.000 euros de mitjana, un previ professional uns 2.000 euros, un compressor 

uns 4.000 euros i normalment es poden arribar a tenir uns 6 micròfons o 6 previs. A 

més a més, les consoles de so a nivell professional poden costar uns 30.000 euros. 

Efectivament, sempre van havent-hi noves compres, nous micròfons, nous previs i 

nous programes informàtics, de manera que és molt el capital invertit.. 

 Realitzes cap altra activitat relacionada amb aquest món, a part de 

l’enregistrament musical? 

Sí, a part d’això sóc tècnic de so en directe i d’il·luminació en teatres i concerts. 

També sóc guitarrista d’un grup. 

 En definitiva i per acabar, com veus el panorama de la música i les noves 

tecnologies actual, el seu avenç i els seus resultats? 

M’agradaria indicar la manera de la qual s’ha adaptat el so en general a les 

noves tecnologies i la facilitat per gravar i editar música. Abans, sense programes 

d’edició d’àudio, tallar i pegar es feia físicament tallant i pegant la cinta magnètica. 

L’ús de seqüenciadors digitals ha facilitat que qualsevol usuari pugui tenir un estudi a 
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casa i gràcies als instruments virtuals, tenir qualsevol tipus d’instrument disparat via 

midi. Per últim, m’agradaria esmentar també el fet que Internet ha estat molt favorable 

en la difusió de la música, sobretot pel que fa a concerts i altres espectacles. Des de 

qualsevol punt del món pots tenir accés a música de llocs llunyans, però a més, pots 

tenir més facilitats a l’hora de tocar en algun lloc que no coneixes.  

 

Aquesta entrevista amb Juan Manuel Villanueva ens endinsa en el panorama actual de 

la música i mostra el punt de vista d’un expert respecte aquest innovador món musical que 

s’està originant gràcies a les noves tecnologies del so. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 6 - 

1. Presentació 

 

“La ciència del ritme són les matemàtiques; l’expressió sensible de l’amor és la música. 

L’expressió, no la seva realització; entenguem-nos.”  

Niebla, Miguel de Unamuno (escriptor espanyol) 

 “La música és l’aritmètica dels sons, com l’òptica és la geometria de la llum.” 

Claude Debussy (compositor francès) 

“Si no fos per la bellesa que es contempla en la seva harmonia, no mereixer ia la pena 

seguir el camí de la ciència. El matemàtic no estudia matemàtica pura perquè sigui útil; 

l’estudia perquè es delecta en ella, i es delecta en ella perquè és bella.” 

Henry de Poincaré (matemàtic francès) 

“Des de Galileu a Eugene Wigner, tots es preguntaven: per què tenen tanta força les 

matemàtiques que, si volem explicar l’Univers, si volem explicar la borsa, la sociologia, la 

música, utilitzem per a això les matemàtiques?” 

Mario Livio (Director de la Divisió de Ciències del Hubble Space Telescope Science Institute) 

“El Phi (Φ) apareixia en les estructures bàsiques de les sonates de Mozart, a la 

Cinquena Simfonia de Beethoven, així com en els treballs de Bartók, de Debussy i de 

Schubert. El nombre Phi, va exposar Langdon, l’utilitzava fins i tot Stradivarius per calcular la 

ubicació exacta de les orelles o efes en la construcció dels seus famosos violins.” 

El codi da Vinci, Dan Brown (escriptor estatunidenc) 

La meva motivació per la relació entre música i matemàtiques va sorgir fa algun temps i 

des d’aleshores he volgut investigar sobre el tema. Va ocórrer un dia que vaig entrar a l’aula 

on un grup d’alumnes fem classes de guitarra. Com de costum, el professor no havia 

esborrat allò que havia escrit a la pissarra el dia anterior i es podia llegir, amb lletres 

majúscules, “La música de les esferes”. Immediatament, vaig preguntar-li què volien dir 

aquestes paraules. Sens dubte, em va veure encuriosida, ja que em va respondre que si 

volia saber-ho, que ho investigués. Tan bon punt vaig arribar a casa, vaig teclejar aquelles 

paraules que havien quedat gravades a la meva ment a un buscador de la xarxa i vaig llegir 

coses insòlites que no hagués pensat mai. Sobretot em va cridar l’atenció l’aparició de 

Pitàgores i la seva secta secreta de l’estrella de les cinc puntes en tots els documents que 

llegia. Per què no deixava de llegir el nom de Pitàgores a tot arreu quan es tractava de la 

teoria de les esferes? Què tenia a veure Pitàgores, conegut pel seu famós teorema 
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matemàtic, amb la música? Volia dir que la música i les matemàtiques estaven íntimament 

relacionades, fins i tot des de l’Antiguitat?  

Això em va portar a qüestionar-me quina és la vertadera relació entre l’art musical, en 

temps antics relacionat amb la divinitat, i les matemàtiques, ciència que per a molts no té cap 

significat tangible. La música pot ser considerada com a quelcom espiritual i sentimental, una 

màgia que afecta els nostres sentits, que pot fer al desgraciat sentir-se feliç i al feliç sentir-se 

desgraciat; així mateix, la música és càlida, un art molt proper a nosaltres. Al contrari, la 

matemàtica és una ciència vista per molts freda i abstracta, un invent humà sense més 

interès que posar fi als nostres problemes pràctics.  

Així doncs, sembla bastant sorprenent que entre ambdues existeixi alguna relació. No 

obstant això, les cites de l’inici d’aquesta presentació mostren de forma evident que sí que 

existeix. Per tant, el que intentarem trobar en aquest treball de recerca és on es troba 

aquesta misteriosa relació i el perquè de la mateixa.  
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2. Objectius 

 

Un cop determinat el tema sobre el qual volem cercar nous coneixements i abans de 

començar a desenvolupar la recerca, és necessari fixar uns objectius previs que conduiran el 

fil de la nostra investigació i ajudaran a respondre satisfactòriament les qüestions plantejades 

al començament. Per tant, els objectius fixats que intentarem assolir en el desenvolupament 

del treball de recerca seran els següents: 

1. Establir una relació entre la música i les matemàtiques i explicar el perquè d’aquesta 

relació. Per aquest motiu intentarem buscar proporcions matemàtiques dins la música i 

la seva composició. 

2. Estudiar els efectes de la música sobre l’oïda humana i com intervé el cervell en l’audició 

de la música. Aquest procés serà estudiat des del seu origen, la part purament física, 

que són les ones de so que impacten a l’oïda, explicables fàcilment de forma 

matemàtica, fins les descàrregues elèctriques produïdes al cervell. Per aquest motiu 

cercarem noves tècniques que permeten estudiar el cervell i l’oïda. 

3. Estudiar els diferents tipus de música en funció de la cultura en què es trobi. Per 

determinar això estudiarem les diferents escales i harmonies i compararem les seves 

diferències i les seves semblances, de forma matemàtica. 

4. Estudiar el procediment per a la composició d’una peça musical, aplicant tots els 

coneixements adquirits en els apartats anteriors, de forma que coneguem i maneguem 

directament i per nosaltres mateixos quina és la relació entre la música i les 

matemàtiques.  
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3. Descripció 

 

En aquest treball intentarem assolir els objectius que ens hem plantejat, intentant arribar 

des de la part més fonamental de la música fins a les parts més profundes. Per aquest motiu 

hem volgut desenvolupar el treball en les parts que explicarem a continuació.  

Primer de tot estudiarem la concepció de la música, incloent les teories sobre el seu 

origen i la distinció de la música d’altres sons que, al cap i a la fi, determina la definició de 

música. Tot seguit ens endinsarem en un gran savi de l’Antiguitat com va ser Pitàgores que 

va ajudar a realitzar els descobriments de l’home sobre la natura de l’escala musical i farem 

una petita introducció al llenguatge i la notació musical. A part de les relacions entre 

matemàtiques i música que va trobar, també parlarem de compositors més actuals que 

també les duen a terme. A continuació aprofundirem en el camp de la física i la matemàtica 

pel que fa a les ones del so i la formació de diferents escales matemàticament. Després 

d’haver estudiat què són exactament les ones sonores, analitzarem l’aparell auditiu i com 

aquest les rep, enviant-les al cervell per crear la nostra percepció. En el següent apartat, que 

hem volgut anomenar música i cultura pel fet que la segona és determinant en la formació de 

la primera, estudiarem les diferents escales, modes i harmonies que podem trobar arreu del 

món i les compararem mitjançant gràfics que mostrin quina és la seva relació matemàtica. 

Per últim, i aplicant tots els coneixements adquirits, farem la composició d’una peça musical.  
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4.  La concepció de la música 

 

4.1. Teories sobre l’origen de la música 

 

“Des que l’home existeix hi ha hagut música. Però també els animals, els àtoms i les 

estrelles fan música.” 

Karlheinz Stockhausen 

És difícil intentar trobar l’origen de la música en els nostres avantpassats prehistòrics, ja 

que no en queden restes materials, amb l’excepció d’alguns instruments musicals trobats en 

jaciments arqueològics o objectes que podrien haver estat utilitzats com a tal. Els orígens de 

la música doncs, es desconeixen totalment, perquè es creu que al principi no s’utilitzaven 

instruments musicals per a la seva interpretació, sinó la veu humana i la percussió corporal. 

Existeixen diferents teories sobre l’origen de la música, amb certes semblances i diferències. 

  Algunes teories científiques, recolzades per Jean-

Jacques Rousseau, Johan Gottfried Herder o Herbert 

Spencer, afirmen que la música es va originar 

paral·lelament al llenguatge degut a un canvi en l’altura 

musical que va produir el cant, a més dels diferents 

elements musicals, com ara la interpretació i el ritme, 

determinats per l’expressivitat i l’emotivitat del llenguatge. 

En gairebé totes les cultures es considera la música 

com un regal dels déus. És per això que de vegades es 

troba la música com un intent de comunicació amb les divinitats. A l’Antiga Grècia, la música 

està relacionada amb Hermes, que va construir una arpa amb una closca d’una tortuga i 

cordes. La mitologia xinesa diu que Haong-Ti va ordenar als súbdits que reproduïssin sons 

semblants als de la natura i d’aquesta manera es va produir la música. La mitologia 

germànica atribueix aquest art al déu Heimdall, que anunciava el crepuscle amb un corn 

gegant. 

Entre altres teories sobre l’origen de la música trobem la de Charles Darwin, que 

afirmava que la música està relacionada amb la sexualitat i la reproducció i representa, per 

tant, una forma de sol·licitació amorosa. També trobem la de Karl Bücher, que diu que en la 

pròpia naturalesa i en les activitats quotidianes desenvolupades per les persones podríem 

trobar la música en la seva forma primitiva, sobretot pel que fa al ritme (es creu que el ritme 
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va sorgir al Paleolític, mentre que la melodia va aparèixer posteriorment al Neolític) i que es 

va anar desenvolupant fins a esdevenir cançó. Algunes teories diuen que la música va 

començar per un intent d’imitació dels sons de la natura (tal i com explica la mitologia xinesa) 

i altres que va ser originada per un innat sentit rítmic de l’organisme (com ara les pulsacions 

del cor). 

 

4.2. Distinció de la música d’altres sons 

 

“La sensibilitat d’una persona cap a la música varia de forma inversament proporcional a 

la quantitat de soroll que pot suportar”  

Shopenhauer 

Podríem parar-nos a pensar per quina raó hi ha determinats sons que ens resulten 

agradables a l’oïda i hi ha altres que ens resulten molestos. Es tendeix a pensar que la 

diferència radica en la intensitat del so, però de vegades no és així, ja que, per exemple, una 

degoteig quan intentem dormir pot ser considerat com un soroll, però en una situació 

d’alteració emocional podríem considerar la pluja (que no es més que gotes i gotes caient 

sobre una superfície) com un so relaxant i plàcid. Així doncs, on està la diferència entre el 

que ens resulta agradable i el que no? Tot depèn de la persona, de la situació on estigui, de 

la seva voluntat i també, en certa manera, de la seva cultura i els seus gustos.  

La dissonància i consonància de sons també pot ser considerada com a soroll o com a 

música. Si, per exemple, escoltem un acord format per les notes Do, DoD i Re, ens resultarà 

molt desagradable i estrany a l’oïda. En canvi, si escoltem un acord formal per Do, Mi i Sol 

percebrem una sensació d’unitat i harmonia. Podríem pensar que aquest fet es deu a que la 

nostra oïda està acostumada a determinats sons, degut a l’entorn en què ens hem educat; 

no obstant això, existeix un motiu perfectament objectiu: la física. Aquest tema l’aprofundirem 

una mica més en l’apartat d’harmonies, ja que es necessita un previ coneixement d’altres 

aspectes de la música i la tonalitat. 
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5. La música i Pitàgores 

 

5.1. El pensament pitagòric 

 

“És precís trobar allò infinitament gran en allò infinitament petit, per sentir la presència de 

Déu.” 

Pitàgores 

Pitàgores va ser un gran filòsof i matemàtic grec del 

segle VI-V aC. Tot i ser una figura molt important en 

l’Antiga Grècia, a nosaltres ens ha deixat una figura una 

mica fosca perquè s’han perdut tots els documents de la 

seva època i, a més, la seva agrupació era de tipus secret.  

Una de les característiques més importants de la seva 

escola de pensament era l’afirmació que l’estructura de 

l’Univers és aritmètica i geomètrica, és a dir, que tot 

l’Univers està constituït i basat en relacions matemàtiques. Va ser gràcies als pitagòrics que 

la matemàtica grega va tenir un gran èmfasi; de fet, aquesta es relacionà més amb l’amor 

per la saviesa que amb les exigències de la vida pràctica. Considerat per molts el “pare dels 

nombres”, Pitàgores va ser introductor de pesos i mesures, inventor de la geometria i 

l’aritmètica teòrica, primer en sostenir la forma esfèrica de la terra, a postular el buit i a 

considerar l’Univers com a obra només desxifrable per mitjans matemàtics. 

El més important doncs, per als pitagòrics era la seva filosofia del nombre. Van ser 

abans que res matemàtics i això va determinar la seva expressió de la naturalesa. Van 

observar que algunes propietats dels éssers poden ser expressades matemàticament, però 

el descobriment més important el feu Pitàgores en l’àmbit musical. Els intervals entre les 

notes de la lira poden ser formulats numèricament, l’altura del so depèn de la longitud de la 

corda i és possible realitzar la representació de l’escala amb raons numèriques. Així doncs, 

podem afirmar que en la música resulta essencial la determinació numèrica. Els pitagòrics 

fins i tot van arribar a establir una relació entre la música i l’Univers: es reconeixia la música 

com a model de funcionament de l’Univers, ja que tant l’Univers com la música són 

harmonia, és a dir, ordre i bellesa, i igual que l’harmonia musical depèn del nombre, es pot 

pensar que ocorre així a l’Univers. A continuació aprofundirem una mica més en aquesta 

teoria de les esferes. 
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5.2. La teoria de les esferes 

 

“I com està composta / de nombres concordants, després envia / consonant resposta, i 

entre ambdues, com a fi, / es mescla una dolcíssima harmonia” 

Fray Luis de León 

Pitàgores parlava d’una estructura de l’Univers basada en les proporcions matemàtiques 

i, segons ell, la seva essència es podia explicar a través dels nombres. També va afirmar 

que les distàncies entre els planetes tenien exactament les mateixes proporcions que 

existien entre els sons de l’escala musical que eren considerats com harmònics o 

consonants. Així doncs, el Sistema Solar estaria format per deu esferes que farien òrbites al 

voltant del Sol i cadascuna d’elles emetria un so semblant al d’un projectil quan passa a 

través de l’aire. Les més properes emetrien tons greus, mentre que les més allunyades 

n’emetrien d’aguts. 

Alguns pensadors de l’Antiguitat van recolzar la teoria de les esferes, com ara Plató, 

Ciceró, Arístides Quintilianus i Ptolemeu; d’altres, com Aristòtil, van dir que, encara que 

aquesta teoria tenia molta gràcia i originalitat, no deixava de ser falsa. 

Posteriorment, Kepler es va recolzar en 

els mites de Plató i en el sistema de 

Copèrnic que deia que el Sol era el centre 

entorn al qual giraven els planetes. Segons 

Kepler, el model de l’Univers estava basat en la geometria, ja que creia que entre les òrbites 

dels sis planetes coneguts aleshores estaven inscrits els cinc sòlids perfectes (cub, 

tetraedre, dodecaedre, icosàedre i octaedre). Va estudiar acuradament les òrbites dels 

planetes per tal d’establir una relació entre el seu moviment amb la teoria musical. Finalment, 

en el seu llibre Harmonices Mundi, va postular que les velocitats angulars de cada planeta 

produïen sons consonants. Un cop assimilada aquesta creença, va escriure sis melodies, de 

forma que cadascuna corresponia a un planeta diferent. En fer-ne la combinació, aquestes 

melodies podien produir quatre acords diferents, essent un d’ells l’acord produït en el 

moment del principi de l’Univers i un altre produït al final.  

Ara comprovarem si realment aquesta teoria es compleix, però abans haurem de 

conèixer quines eren aquestes proporcions harmòniques que va estudiar Pitàgores amb l’ajut 

del monocordi.     
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5.3. El monocordi i l’escala musical 

 

“Els pitagòrics van veure [...] que les relacions de l’escala musical podien ser 

expressades mitjançant nombres [...] i com totes les coses semblaven ser modelades pels 

nombres, i els nombres semblaven ser els primers elements en la vertadera natura, ells van 

suposar que els elements dels nombres eren els elements de totes les coses, i que el cel era 

una escala musical i un nombre.” 

Aristòtil 

Pitàgores feia els seus experiments amb un instrument d’una sola 

corda, el monocordi. Amb aquest instrument descobrí que el nombre de 

vibracions d’una corda és inversament proporcional a la seva llargada, és a 

dir, que una corda llarga produeix menys vibracions que una de curta i que, 

per tant, com més llarga sigui una corda més greu sonarà i com més curta, 

més agut. 

A més d’aquest principi general, Pitàgores va establir numèricament la 

part de corda que s’ha de fer sonar per produir un interval determinat 

respecte del so principal, és a dir, les relacions numèriques entre els 

diferents graus de l’escala major. 

Per poder entendre aquest concepte introduirem una mica la idea 

d’escala, graus de l’escala i una mica de llenguatge i notació musical. 

 

5.3.1. Introducció al llenguatge i la notació musical 

 

L’escriptura musical és portada a terme gràcies a diferents elements que en faciliten la 

seva interpretació en relació amb les qualitats del so. 

Una d’aquestes qualitats és l’altura, que, com veurem més endavant, és la percepció de 

la freqüència d’una ona sonora. En l’actualitat, per representar quina és l’altura d’una nota, 

comptem amb el pentagrama, que està format per cinc línies i quatre espais. Indicarem la 

nota de referència amb la clau: la clau de sol, a la segona línia i la clau de fa, a la quarta, són 

les més habituals. A partir d’aquí haurem de situar les altres notes. 

Per conèixer les notes i la seva posició en la clau de sol, estudiarem una mica l’escala 

major (de la qual provenen totes les altres escales en la música occidental), que està 

formada per les següents notes: 
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                  Do     Re     Mi     Fa     Sol     La      Si     Do                

El nom de les notes musicals es deu a un poema en llatí escrit en himne a Sant Joan 

Baptista, que era el següent: 

Ut queant laxis 

Resonare libris 

Mira gestorum 

Famuli tuorum 

Solve polluti 

Labii reatum 

Sancte Iohannes 

(La traducció seria aproximadament així: “Per tal que els teus serfs puguin exaltar a 

plens pulmons les meravelles dels teus miracles, perdona la falta de llavis impurs, Sant 

Joan”). 

Va ser el monjo Guido D’Arezzo qui va desenvolupar una aproximació a la notació 

actual, al donar noms a les notes (tret de la sèptima nota, Si, que aleshores era considerada 

la nota del dimoni) i qui va establir la notació dins un patró de quatre línies i no una sola, com 

es feia anteriorment. Al segle XVI es va afegir la nota Si i un segle després es va canviar el 

nom de Ut per Do (Dominus o Senyor) i es va afegir la cinquena línia al pentagrama. 

Actualment, també són utilitzades les lletres A, B, C, D, E, F i G per tal de designar les 

notes musicals. La lletra A correspondria a La; la B, a Si; la C, a Do; la D, a Re; la E, a Mi; la 

F, a Fa; i la G, a Sol. Aquestes serien les set notes de l’anomenada escala diatònica. De 

qualsevol forma, en una octava s’utilitzen 12 notes (les de l’escala cromàtica). Les restants 

es simbolitzen afegint el caràcter sostingut o bemoll de la nota inicial, és a dir, pujant o 

baixant un semitò la nota inicial, respectivament. 

Un altre aspecte important dins la notació musical seria la durada de les notes, que es 

representa amb les diferents figures musicals. Aquestes figures es van començar a 

desenvolupar a partir dels modes rítmics. Tot sembla indicar que el seu desenvolupament va 

ser inspirat pel tractat De música de Sant Agustí (s. IV-V dC), en el qual s’utilitzaven només 

dues unitats de mesura: una llarga (longa) i una breu (brevis). En aquest tractat, sant Agustí 

va deixar ben clar que una longa equivalia a dues brevis. Mitjançant aquestes dues unitats, 
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podem formular els modes rítmics primer, segon i sisè. No obstant això, en els altres tres 

modes trobem un valor més llarg que no trobem en les unitats de mesura de sant Agustí, i 

que va suposar, doncs, una mesura descrita com més enllà de la mesura (ultra mesuram). 

Així doncs, aquests primers modes rítmics van ser els següents: 

Mode rítmic Mesura Notació actual 

1r Toquegi: llarga breu Negra i corxera 

2n Jambet: breu llarga Corxera i negra 

3r Dàctil: llarga breu breu Negra amb puntet, corxera i negra 

4t Anapest: breu breu llarga Negra, corxera i negra amb puntet 

5è Espentegi: llarga llarga Negra amb puntet i negra amb puntet 

6è Tribraqui: breu breu breu Corxera, corxera i corxera 

 

Aquests modes rítmics, com ja hem dit, van derivar en les nostres figures, que són les 

següents: 

Nom de la figura Símbol Durada 

Quadrada 
 

8 temps 

Rodona 
 

4 temps 

Blanca 
 

2 temps 

Negra 
 

1 temps 

Corxera 
 

½ temps 

Semicorxera 
 

¼ temps 

Fusa 

 

1/16 temps 

Semifusa 

 

1/32 temps 
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Per entendre millor la durada d’aquestes figures i les relacions entre elles, farem un 

esquema en arbre, tot i que no inclourem les figures quadrada i semifusa perquè han 

caigut en desús. 

 

 

 

Ara, estudiarem una mica els graus i els intervals de l’escala. Així doncs, posant com a 

base l’escala major de Do, direm que aquesta està formada per diferents graus, que 

s’indiquen amb nombres romans: 

I II III IV V VI VII VIII 

Do Re Mi Fa Sol La Si Do 

I entre aquests graus de l’escala, hi haurà una diferència tonal diferent segons l’escala 

que estem tractant. Aquesta diferència tonal entre els graus de l’escala determinarà el que 

anomenarem la “fórmula” de l’escala, expressada en tons i semitons. El concepte de to i el 

seu origen l’explicarem més profundament una mica més endavant. 

   

I II III IV V VI VII VIII 

Do Re Mi Fa Sol La Si Do 

              T              T                ST              T                T               T              ST       

           Aleshores, per exemple, podrem dir que entre el primer i el segon grau de l’escala 

major hi ha un interval d’un to, entre el primer i el tercer, un interval de dos tons, entre el 

primer i el quart, un de dos tons i mig, etc. Cadascun d’aquests intervals, que és la distància 

entre dues notes, té un nom propi. Els noms dels diferents intervals són els següents: 

Uníson: interval de cap semitò. 

- Segona menor: interval d’un semitò. 

- Segona major: interval d’un to. 
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- Tercera menor: interval d’un to i mig. 

- Tercera major: interval de dos tons. 

- Quarta justa: interval de dos tons i mig. 

- Quarta augmentada/Quinta disminuïda: interval de tres tons. 

- Quinta justa: interval de tres tons i mig. 

- Quinta augmentada/Sexta menor: interval de quatre tons. 

- Sexta major/Sèptima disminuïda: interval de quatre tons i mig. 

- Sèptima menor: interval de cinc tons. 

- Sèptima major: interval de cinc tons i mig. 

- Octava perfecta: interval de sis tons. 

Existeixen notes que emeses simultàniament sonen amb certa consonància i hi ha 

d’altres que tenen certa dissonància. Això depèn bàsicament de l’interval que les separi. Els 

intervals anomenats perfectes són la quarta, la quinta i l’octava, però hi ha d’altres que 

també són fortament consonants: 

 

Uníson 
Segona 

menor 

Segona 

major 

Tercera 

menor 

Tercera 

major 

Quarta 

justa 

Quinta 

dismin. 

Quinta 

justa 

Sexta 

menor 

Sexta 

major 

Sèptima 

menor 

Sèptima 

major 

Octava 

perfecta 

0 T ½ T 1 T 1 i ½ T 2 T 2 i ½ T 3 T 3 i ½ T 4 T 4 i ½ T 5 T 5 i ½ T 6 T 

Clara 

consonància 

Forta 

dissonància 

Suau 

dissonància 

Suau 

consonància 

Suau 

consonància 

Consonància 

o dissonància 

Neutral/ 

Variable 

Clara 

consonància 

Suau 

consonància 

Suau 

consonància 

Suau 

dissonància  

Forta 

dissonància 

Clara 

consonància 

 

Després de tenir clar el concepte de grau i d’interval d’una escala, continuarem explicant 

què és el que va descobrir Pitàgores gràcies al monocordi.  

 

5.3.2. El monocordi 

 

Pitàgores va investigar les relacions matemàtiques de la longitud d’una corda en fer 

sonar diferents intervals de la mateixa. Si es dividia la corda per la meitat, s’obtenia un 

interval d’una octava respecte a la nota original al deixar sonar la corda a l’aire, perquè la 

freqüència de la nota es duplicaria (2:1). Si aquesta meitat de la corda es dividís novament 

per la meitat, s’obtindria una nota dues octaves més aguda que la nota original, és a dir, que 

la seva freqüència es multiplicaria per 4 (4:1). Pitàgores també va trobar altres ràtios com ara 

la de la quarta justa (3:4) i la de la quinta (2:3), les més consonants.  
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5.4. Comprovació matemàtica de la teoria de les esferes 

 

 Segons el que s’ha exposat en els apartats anteriors, els pitagòrics creien que les 

relacions matemàtiques entre els radis d’òrbita dels planetes del sistema solar eren les 

mateixes que les del monocordi de Pitàgores, és a dir, que l’Univers tenia una estructura 

completament harmoniosa i musical. 

 A continuació, realitzarem uns càlculs que ens permetran saber si el pensament pitagòric 

és realment verídic o no. Per aquest motiu, dividirem els radis mitjans d’òrbita dels planetes 

respecte del radi mitjà d’òrbita de la Terra per obtenir aquestes relacions matemàtiques, que 

haurien de ser coincidents amb les relacions harmòniques de l’escala musical. 

Planeta Distància al Sol (UA) Radi d’òrbita/Radi d’òrbita T 

Mercuri 0,39 0,39 

Venus 0,72 0,72 

Terra 1,00 1,00 

Mart 1,50 1,50 

Júpiter 5,20 5,20 

Saturn 9,50 9,50 

Urà 19,20 19,20 

Neptú 30,10 30,1 

Plutó 39,50 33,5 

 

 

Nota Freqüència Freqüència/Freqüència Do 

Do 261,63 1,00 

Re 293,66 1,12 

Mi 329,63 1,26 

Fa 349,23 1,33 

Sol 392,00 1,50 

La 440,00 1,68 

Si 493,88 1,89 

Do 523,25 2,00 
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 Així doncs, veiem que les úniques relacions que coincideixen són la de la quinta (Do-Sol: 

3/2) respecte de la relació entre les òrbites de la Terra i de Mart i la de l’uníson (Do-Do: 1) 

respecte de la relació entre l’òrbita de la Terra i la seva pròpia òrbita. Tenint en compte que 

només són 2 relacions de 9 planetes (si considerem Plutó com a planeta, ja que es tractaria 

d’un planeta nan), és probable que sigui simple coincidència. 
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6. La música, la física i la matemàtica 

 

“La música i la física han estat unides, a través de les matemàtiques, com moltes altres 

disciplines del saber humà, des d’abans que el propi ésser humà s’adonés de tal unió.” 

José de la Herran (de la Societat Astronòmica del Planetari Alfa) 

 

6.1. Acústica 

 

Una forma d’entendre millor el funcionament dels sons i la música és l’acústica, que és 

l’estudi des d’una aproximació física de la producció, la transmissió i la recepció del so. 

L’acústica quantifica l’energia, la variació temporal, el contingut de freqüències i la 

localització del so. 

El so és produït per fonts que emeten vibracions. Aquestes vibracions, al seu torn, 

afecten les molècules d’aire en contacte amb el cos vibrant, generant petites regions d’aire 

on la pressió és menor (rarefaccions) i altres zones on és major (compressions). Les 

compressions i les rarefaccions es propaguen a través de l’aire de forma semblant a com ho 

farien les ones d’un llac quan hi llancem una pedra. Quan el so troba com a obstacle de la 

seva propagació una superfície, com ara un timpà o un micròfon, la fa vibrar preservant les 

característiques del patró d’ona emès originalment per la font sonora. 

El patró d’ona és conegut com a forma d’ona i, en el cas que es tracti d’ones 

periòdiques, aquestes estaran composades per patrons repetits. La unitat més petita del 

patró es coneix com a cicle i la quantitat de temps que triga en produir-se un cicle sencer, 

període. La taxa en la qual els cicles d’una ona periòdica es repeteixen es coneix amb el 

nom de freqüència, la unitat de mesura de la qual serà el Hertz (Hz), s -1 o cicles per segon. 

Així doncs, la freqüència és matemàticament inversa al període. Un altre aspecte que cal 

estudiar en una ona és la seva amplitud, que és la quantitat de canvi (positiu o negatiu) en la 

pressió atmosfèrica, causada per la 

compressió o la rarefacció. L’amplitud 

indica la quantitat d’energia acústica 

en el so i constitueix el factor més 

important en la percepció de la 

intensitat. La unitat de mesura de 

l’amplitud és el Newton per metre 
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quadrat (N/m2). La intensitat d’un so caracteritza la taxa en la qual l’energia és produïda en la 

sensació audible associada amb l’amplitud. És a dir, la intensitat mesura l’energia amb la 

qual un so fa contacte amb una àrea tal com l’oïda. La intensitat és proporcional al quadrat 

de l’amplitud (per exemple, si l’amplitud d’un so es duplica, la intensitat augmentarà per un 

factor de quatre), s’expressa com l’energia aplicada sobre una àrea i es mesura en W/m2. La 

intensitat gairebé és percebuda logarítmicament. Així doncs, el decibel (dB) és una unitat 

logarítmica de mesura relativa utilitzada per mesurar el quocient d’intensitat entre dues 

senyals. El decibel és proporcional al logaritme del quocient de dues intensitats i per tant útil 

per comparar la intensitat de dos sons. 

La forma que té un cicle en una ona periòdica té un fort impacte en el so percebut. El 

patró bàsic, fonamental i més simple d’un moviment vibratori és el sinusoïdal. És molt difícil 

produir per mitjans naturals una ona sinusoïdal perfecta; no obstant, resulta molt senzill fer-

ho per mitjans electrònics. La fase proveeix un medi per marcar un punt específic en una ona 

o per comparar la posició d’una ona respecte a una altra. Aquest mètode de representació és 

independent de la freqüència i resulta útil, per tant, per tal de mantenir la forma d’ona i 

reproduir-la en múltiples freqüències a l’hora de fer música per ordinador. Com ja hem dit, la 

fase és utilitzada també per comparar la posició relativa de dues ones, utilitzant una com a 

ona de referència i l’altra com a ona comparada. Aquesta comparació de fase és significativa 

únicament amb ones de la mateixa freqüència o en un cas més general, quan el coeficient 

de les freqüències és un nombre sencer. Una ona desfasada 180º es troba invertida i es 

coneix normalment com a ona fora de fase. Existeixen dos tipus principals d’ones 

sinusoïdals: l’ona sinusoïdal i l’ona cosinusoïdal, que tenen la mateixa forma però la segona 

es troba desfasada 90º. 

El so és percebut per l’oïda i processat pel sistema auditiu. S’estén des de l’orella fins al 

còrtex cerebral. L’oïda funciona com a “transformador d’energies” convertint l’energia 

mecànica de les vibracions en impulsos neuronals. 

L’oïda humana té unes certes franges de valors que determinen els sons que pot i els 

que no pot escoltar. Alguns d’aquests valors són els següents: 

Magnitud Franja d’audició 

Període 50 µs a 50 ms 

Freqüència 20 Hz a 20 KHz 

Amplitud ≈ 0,00002 N/m2 

Intensitat 10-12 W/m2 (audició) a 1 W/m2 (dolor) 
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L’altura és la resposta subjectiva de la freqüència i és la principal sensació causada per 

l’estimulació de les terminals nervioses de la membrana basilar. Tot i que podem escoltar de 

20 a 20.000 Hz, la zona entre 200 i 2.000 Hz és on tenim major agudesa en la percepció i 

major sensibilitat als canvis de freqüència. Aquesta regió ocupa dues terceres parts de la 

membrana basilar. La discriminació de la freqüència d’ones sinusoïdals augmenta de 

dificultat de forma gradual a mesura que la duració decreix; no obstant, és independent de 

l’amplitud. Per tal de detectar un canvi de freqüència, aquesta ha de ser major al “just 

noticeable difference” (JND). Es creu que aquest valor correspon a la dis tància física entre 

els punts estimulats de la membrana basilar. No existeix una relació lineal entre la percepció 

de l’altura i la freqüència. L’estimulació de la membrana basilar es dóna lloc en punts gairebé 

proporcionals al logaritme de la freqüència. Per tant, els escoltants comparen tons d’acord a 

l’interval que els separa en lloc de la diferència entre ells. En freqüències altes, doncs, quan 

es duplica la freqüència, la distància entre els punts estimulats de la membrana basilar 

canvien en una distància constant aproximada de 3,4 mm. A la vida real, els escoltants reben 

sons complexos. Quan l’oïda rep un so compost de múltiples sinusoïdals, el fluid coclear 

respon amb un moviment que és la combinació dels patrons vibratoris de les múltiples 

freqüències que composen el so. Per tant, l’altura percebuda no depèn tan sols dels valors 

de les freqüències del so sinó també de la relació entre elles. Les freqüències amb relacions 

múltiples estan relacionades de 

forma harmònica i encara que la 

membrana basilar sigui estimulada 

en diferents punts, la percepció és 

que es fonguin amb la freqüència 

fonamental, que és el màxim comú 

divisor dels harmònics relacionats. 

Cadascuna de les ones sinusoïdals 

més agudes es coneix amb el nom 

d’harmònic. Per conveniència, la 

fonamental es numera com el 

primer harmònic. 

La periodicitat d’un so és percebuda quan múltiples freqüències estan harmònicament 

relacionades amb la fonamental. Existeix una teoria que diu que el nostre mecanisme 

d’audició segueix en el temps el patró de repetició per determinar el període. L’escoltant 

accepta el temps de la repetició com a freqüència fonamental. La fusió d’harmònics parcials 
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per donar com a resultat un so únic funciona fins i tot en absència de la freqüència 

fonamental en la regió de 20 a 2.000 Hz. 

Quan dos sons no harmònics entren a l’oïda amb la mateixa intensitat i al mateix temps, 

si els tons són suficientment allunyats, es 

percebran com a dos sons diferents; al 

contrari, quan el coeficient és molt petit, es 

percep un únic so a l’altura promig dels 

dos sons originals. A més, es produeix una 

oscil·lació de freqüència igual a la 

diferència entre els dos sons. Succeeix el 

mateix amb dos sons propers a l’octava i 

una mica més dèbil en sons propers a la 

quinta i la quarta justa, tot i que aquest efecte desapareix quan sobrepassem el llindar dels 

1.500 Hz. Dos sons purs crearan la sensació d’un batiment fins que la diferència superi entre 

els 10 i els 15 Hz. S’anomena límit de discriminació el punt en què dues freqüències estan 

suficientment separades per percebre-les com a sons diferents. Tot just fora de la regió de 

batiments existeix una regió denominada d’aspresa tonal, terme associat amb la banda 

crítica. D’acord amb aquesta teoria, quan l’oïda rep dos sons propers en freqüències existeix 

una superposició de les neurones estimulades en la membrana basilar. Aquest fenomen 

causa la sensació que els sons fossin molt més complexos que si estiguessin més separats. 

La diferència en freqüència entre els tons on la sensació d’aspresa canvia a una sensació de 

suavitat es coneix am a banda crítica, l’amplada de la qual varia d’acord amb la freqüència. 

El fet que la banda sigui un major interval en freqüències baixes explica l’ús d’intervals més 

grans en registres baixos en la música. A més, l’amplada de la banda influeix en la percepció 

d’intensitat i timbre. 

La intensitat d’un so, com ja hem dit, és la mesura de la resposta subjectiva de l’amplitud 

d’un so i està fortament influenciada per la freqüència i la composició espectral del so. En 

general, a la franja musicalment rellevant de freqüència i amplitud, el canvi mínim que es pot 

detectar es troba entre els 0,2 i 0,4 dB (JND). En el cas que es presentin més de dos sons, la 

intensitat varia respecte a les relacions de freqüència i amplitud entre elles. 

L’emmascarament és la reducció en sensibilitat a l’amplitud deguda a la fatiga de les 

neurones en la membrana basilar. És a dir, en presència d’un so fort, un de dèbil desapareix 

i depèn en gran mesura de la diferència en les freqüències i en la intensitat del so fort. 

L’emmascarament és particularment efectiu quan els dos sons estan dins de la mateixa 
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banda crítica. L’emmascarament no tan sols ocorre amb sons simultanis, sinó que també 

succeeix amb sons successius: sota moltes circumstàncies, la fatiga de la neurona, causada 

pel so inicial fort, pot alterar la percepció d’un so dèbil subseqüent (principi del mp3). Quan 

un so pur es produeix amb suficient intensitat, l’oïda produeix harmònics no presents al to. A 

més, parells de tons poden crear sensacions de tons combinats que són el resultat de la 

combinació de les freqüències presents. El principi s’estén a tons complexos. 

Els temps és una limitació en la capacitat de percebre l’altura; quan un to sona ha de 

transcórrer una certa quantitat de temps per tal que l’escoltant desenvolupi la sensació 

d’altura. La duració depèn de la freqüència del to: per establir l’altura s’ha de rebre cert 

nombre de cicles. Per exemple, un to ha de durar 40 ms a 100 Hz i un to a 1000 Hz ha de 

durar només 13 ms. Existeixen moltes maneres de les quals pot ser escoltada una 

seqüència de tons. Aquests modes de percepció tenen una important implicació de 

composició i depenen de múltiples factors: velocitat a la qual són emesos, relació d’intervals 

entre ells, diferència d’intensitat i timbre, etc. Els tres mètodes principals de percebre una 

seqüència són: com una línia única de coherència temporal, com a múltiples sublínies de 

fissió i com a una entitat única de fusió. A més, en aquest sentit, existeixen curiosos efectes, 

com la falta de claredat en les 

relacions temporals entre sons. 

El timbre és una característica 

fonamental del so emès per 

instruments musicals i és únic i 

característic de cadascun. El timbre és 

el responsable que podem distingir si 

està interpretada per un piano, un violí 

o una flauta la mateixa melodia. Hi ha 

una teoria clàssica del timbre, però gràcies a les noves tecnologies s’han desenvolupat 

estudis més moderns. 

Comencem explicant la teoria clàssica. Podem definir el timbre musical com la 

característica i la qualitat d’un so particular; no obstant, és difícil de caracteritzar doncs, a 

diferència de la intensitat o de l’altura, és un fenomen divers. Cap escala d’una dimensió ha 

sigut postulada per al timbre, ja que no existeix un parell simple d’oposats sobre la qual 

construir-la. Donat que el timbre té moltes facetes tècniques computacionals per a la 

representació multidimensional, els treballs de Hermann Von Helmholtz han constituït el 

primer gran progrés en descripció quantitativa del timbre. Helmholtz va dividir els sons en 
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una envolvent d’amplitud de tres parts: atac, estat d’estabilitat i decaïment. Per determinar 

quines característiques de l’ona estaven relacionades amb el timbre, va utilitzar les treballs 

de Jean Baptiste Fourier, qui va mostrar que qualsevol ona periòdica pot ser expressada 

com un únic grup d’ones sinusoïdals, les freqüències de les quals estan harmònicament 

relacionades. Cadascuna d’aquestes ones estaria caracteritzada per tres paràmetres: 

freqüència, amplitud i fases relatives a la fonamental. Els components espectrals són 

anomenats també parcials d’una ona i en el cas de l’espectre harmònic, poden ser 

anomenats harmònics o harmònics parcials d’un so.  

En termes generals, Fourier va demostrar que una senyal pot ser descrita ja sigui pel 

patró de la seva amplitud sobre el temps (la seva forma d’ona) o per la seva distribució 

d’energia sobre la freqüència (el seu espectre), independentment de si es tractés o no d’una 

ona periòdica. Qualsevol forma d’aquesta doble representació és suficient per descriure la 

senyal completament. Per tant, Helmholtz va concloure que per tal de caracteritzar el timbre 

era millor analitzar el seu espectre. Per exemple, la descripció qualitativa d’un so brillant 

s’observa com un espectre amb molta energia en les freqüències altes (instruments de 

metall). Un espectre amb poca o res energia en els harmònics parells caracteritza el timbre 

produït per un clarinet. La majoria dels sons percutits tenen un espectre amb molts 

inharmònics.  

L’envolvent espectral d’un so és un dels elements determinants del timbre i delinea la 

distribució d’energia a l’espectre. En analitzar l’envolvent espectral d’una ona es mostra el fet 

que és de banda limitada. És a dir, l’amplada de banda d’un so és l’amplada de la regió de 

freqüències en les qual resideixen els components significatius d’un so complex. L’espectre 

és caracteritzat freqüentment per la manera de la qual es difumina, mesura que es coneix 

amb el nom de roll off. S’ha observat que, en instruments acústics, la tendència és que 

l’espectre decaigui més ràpid de 6 dB per octava, però no més ràpid de 12 dB per octava. 

Una característica important de la percepció del timbre és la seva dependència respecte a la 

freqüència absoluta. Això vol dir que dos sons amb la mateixa distribució d’energia entre les 

seves parcials però amb diferent fonamental no es reconeixen com a sons amb el mateix 

timbre. Dos sons amb diferent fonamental jutjats de forma perceptiva amb timbres relatius no 

tenen la mateixa relació entre l’amplitud de la component espectral, però les seves 

envolvents espectrals mostraran pics d’energia en les mateixes zones de freqüència. 

Aquests pics espectrals en regions de freqüència absoluta s’anomenen formants. Els 

formants comparteixen una relació amb la banda crítica de freqüència. Els harmònics 

adjacents són percebuts per l’escoltant com a una única regió; per tant, en espectres rics, un 
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escoltant no detectaria la presència d’una formant aïllada. Cada component en l’espectre 

harmònic és caracteritzada no tan sols per la seva amplitud i la seva freqüència, sinó també 

per la seva fase en relació amb la fonamental. La fase de les components afecta directament 

la forma de l’ona. Helmholtz va observar que canviant la fase dels parcials existeix un mínim 

efecte en la percepció del timbre encara que la forma de l’ona canviï radicalment. 

El model de Helmholtz representa el treball d’investigació més significatiu en l’acústica 

musical del segle XIX. Des d’aleshores, els investigadors han intentat determinar models 

més precisos de so natural. La gravació musical ha permès mostrar que la forma d’ona (i per 

tant l’espectre) poden canviar dramàticament durant el curs d’un so. Gairebé tots els estudis 

recents sobre el timbre estan basats en anàlisi per síntesi; amb aquest mètode, la validació 

d’un anàlisi pot ser provada per la re-síntesi. La Transformada Discreta de Fourier (DFT) 

permet obtenir l’espectre d’un so a partir de la seva ona. La DFT és una tècnica 

computacional que executa la Transformada de Fourier en una senyal digital. Aquest mètode 

és computacionalment costós, així que Cooley i Tukey van intentar reduir el nombre 

d’operacions significativament. A aquest algoritme és conegut amb el nom de Transformada 

Ràpida de Fourier (FFT). Per analitzar l’evolució en el temps d’un so, és necessari realitzar la 

Transformada de Fourier en segments molt petits del mateix, segment conegut com a 

finestra i d’una amplada de 5 a 50 ms. Jean-Claude Risset va ser la primera persona a 

utilitzar aquest mètode i els seus estudis juguen un important paper en l’anàlisi de la 

percepció del timbre. Ell i altres investigadors van demostrar que els harmònics alts ataquen 

al final i decauen primer. També s’ha demostrat que els parcials són rarament harmònics 

precisos. 

Les fluctuacions en freqüència del transcórrer d’un so especialment durant l’atac són 

l’element que fa tan difícil la síntesi del so. Utilitzant únicament els parcials més importants 

d’un so, és possible resintetitzar un so i percebre’l virtualment idèntic reduint 

significativament la quantitat d’elements necessaris per tal de representar-lo (compressió).  

Un grup de components espectrals pot ser o no fusionat en un so únics. La sincronia 

inicial de l’espectre que es refereix a la diferència en l’entrada de temps entre les 

components és un dels factors determinants. Rudolph Rasch va mostrar que certa asincronia 

(de 30 a 50 ms) en l’inici de les notes d’un acord millora la percepció dels tons individuals, 

mentre que si se sobrepassa aquest valor els tons ja no són percebuts com a simultanis. Un 

altre element important per a la unitat perceptual mostrat per John Chowning i Michael 

McNabb va ser la importància del vibrat periòdic i aleatori en els parcials del timbre. 
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És aparent el fet que el timbre és multidimensional: la percepció del timbre involucra 

relacionar diferents factors d’un so incloent la naturalesa de l’atac, el contingut harmònic i 

l’afinació dels parcials. L’amplitud, l’altura i l’aspecte temporal contribueixen, fins a cert punt, 

a la caracterització del timbre. Les tècniques computacionals d’anàlisi multidimensional han 

ajudat, recentment, en aquesta investigació. 

 

Estudiem ara com afecta tot el que hem explicat anteriorment a les notes musicals des 

d’un punt de vista totalment matemàtic. El següent esquema mostra un fragment del teclat 

de piano: 

                                                            Notació       Notació      Freqüència 

                                                          Estàntard        Clàssica       (Hz) 

 

Aquest esquema mostra que les tecles formen grups de 12, de les quals 7 són blanques 

i 5 són negres, i aquests grups es repeteixen tant a la dreta com a l’esquerra. Cada octava 

tecla tanca un grup i obre un altre (és per això que l’interval entre aquestes notes s’anomena 

octava) i la seva ràtio és igual a 2:1, com havíem vist anteriorment. La de dues octaves seria 

4:1, la de tres octaves, 8:1, etc. La nota “La” és la nota de referència, és a dir, una nota 

estàndard de la qual se’n poden derivar les altres, i la seva freqüència és de 440 Hz. Dins de 

cada octava, pot semblar a primera vista que les freqüències de les notes són esporàdiques i 

no segueixen cap regla. Realment, sí existeix un sistema ben definit, del qual parlarem ara. 
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6.2. L’escala natural 

 

L’oïda humana té, per dir-ho d’alguna forma, una constitució tal que els sons les 

freqüències dels quals estan en proporció simple (és a dir 2/1, 3/2, 4/3, etc.), sonen 

simultàniament de forma agradable. Com ja hem vist en l’apartat anterior, gairebé tots els 

processos físics que produeixen sons emeten, a part de la freqüència principal, notes 

harmòniques, les freqüències de les quals serien dos, tres, quatre (una quantitat entera) 

vegades més altes. El conjunt d’aquestes notes harmòniques constituiria el que anomenem 

timbre, que resulta únic per a cada instrument musical. 

A partir d’ara treballarem amb un exemple per veure més clara l’explicació. Escollirem, 

doncs, com a base la freqüència 55 Hz i anem a multiplicar-la per 2, 3, 4, etc. és a dir, per 

nombres enters. Obtindrem doncs, els següents nombres: 

55 110 165 220 275 330 385 440 495 550 605 660 715 770 825 880 

 

Col·locarem aquestes freqüències en les seves octaves corresponents i disposarem la 

sèrie en forma de taula: 

Octava 1 55        

Octava 2 110    165    

Octava 3 220  275  330  385  

Octava 4 440 495 550 605 660 715 770 825 

Octava 5 880        

 A B C D E F G H 

 

Observem que la segona octava té dues notes; la tercera, quatre; i la quarta, vuit, és a 

dir, una octava completa natural.  

Calculem ara les distàncies entre les notes: 

 

440 8:9 495 9:10 550 10:11 605 11:12 660 12:13 715 13:14 770 14:15 825 15:16 880 

A4  B4  C5  D5  E5  F5  G5  H5  A5 

1:1  9:8  5:4  11:8  3:2  13:8  7:4  15:8  2:1 

 

Les cel·les en vermell mostren les distàncies entre les freqüències veïnes i les cel·les en 

verd, les distàncies respecte a la freqüència principal, en el nostre exemple 440 Hz. El 
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producte de totes les relacions intermèdies és igual a 2, és a dir, a una octava. La sèrie 

ordenada d’aquesta forma es coneix com a escala, en aquest cas, escala natural. 

La distància musical entre la nota principal i la segona harmònica és 2/1, és a dir, una 

octava. La distància musical entre la segona i la tercera harmònica correspon a la relació de 

freqüències 3/2, anomenada quinta. La distància entre la 3-a i 4-a és la quarta, amb relació 

4/3. Totes aquestes relacions són les que va trobar Pitàgores gràcies al monocordi, i 

coincideixen amb les que descobrim nosaltres amb aquest procediment de calcular les 

freqüències dels harmònics d’una nota principal.   

6.3. L’escala pentatònica 

 

Els músics, antigament, no tenien el concepte d’escala natural. De forma intuïtiva 

afinaven les cordes de manera que produïssin un so el més agradable a l’oïda humana. Dins 

d’una octava, la combinació de sons més pura és la quinta, o dit d’una altra manera, l’interva l 

musical entre dues notes les freqüències de les quals es relacionen com a 3:2 (en el nostre 

exemple, serien les notes A i E). Al escollir la nota A4, anirem dues quintes cap amunt i cap 

avall, i obtenim la següent sèrie de cinc sons: 

195,56   293,33   440   660   990 

 Aquestes freqüències estarien més a prop de les notes G3, D4, A4, E5 i B5. 

Transportem-les, doncs, a la mateixa octava, multiplicant o dividint per dos quan sigui 

necessari i calculem les distàncies entre les notes: 

293,33 8:9 330,00 27:32 391,11 8:9 440,00 8:9 495,00 27:32 586,67 

D4  E4  G4  A4  B4  D5 

 

La distància de 9/8 s’anomena to (T). El to, que és la unitat fonamental per mesurar 

intervals, va esdevenir tal perquè era la distància resultant entre les dues notes centrals de 

les quatre cordes de l’antiga lira (Mi La Si Mi). La distància de 32/27 és igual a 1,5 tons 

(T+ST o 1 i ½ T). Aquesta sèrie o fórmula d’intervals musicals s’anomena escala 

pentatònica: T-T+ST-T-T-T+ST. La pentafonia, que es el sistema musical que s’utilitza en 

aquesta escala s’utilitza en la majoria dels sistemes musicals tradicionals, perquè és l’escala 

més simple i intuïtiva.  

6.4. L’escala diatònica 

 

Ara ja sabem que dues notes d’una quinta juntes produeixen un so agradable. Dins de la 

quinta, es troba un so més formant un triplet en què les freqüències es relacionen com a 
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4:5:6. Aquest triplet s’anomena harmonia. L’escala natural té una única combinació 

harmònica, les notes A-C-E. Al descobrir l’harmonia, els músics antics van començar a afinar 

els seus instruments de forma que tota l’escala musical va ser composta d’harmonies 

contínues, com aquesta. 

352 4:5 440 5:6 528 4:5 660 5:6 792 4:5 990 5:6 1188 

F4  A4  C5  E5  G5  B5  D6 

 

Anem a construir una octava i calcular distàncies entre notes veïnes: 

264 
8:9 

297 
9:10 

330 
15:16 

352 
8:9 

396 
9:10 

440 
8:9 

495 
15:16 

598 

C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 

Do  Re  Mi  Fa  Sol  La  Si  Do 

 

Aquesta sèrie de notes o distàncies entre elles s’anomena escala diatònica. Com ja 

havíem dit abans, la distància 9/8 és un to. La distància 10/9 està molt a prop i s’anomena to 

menor, i la distància de 16/15 és aproximadament igual a una meitat del to, i s’anomena 

semitò. La sèrie de tons (T) i semitons (ST) T-T-ST-T-T-T-ST, on el semitò és el tercer 

interval, s’anomena tonalitat major. Per tal de construir una tonalitat menor, hem d’iniciar 

l’escala en el sisè grau de la tonalitat major: T-ST-T-T-ST-T-T. En aquest cas, el semitò 

ocuparia el segon lloc. La diferència entre aquestes tonalitats ja va ser descoberta pels 

músics antics: mentre que la tonalitat major produeix una sensació d’alegria, la tonalitat 

menor suggereix melodies tristes i malenconioses. Aquesta propietat de la música d’afectar 

sobre els estats d’ànim va ser anomenada “Ethos” pels antics grecs i creien que era un 

aspecte diví d’aquest art.  

Aleshores, podem escollir com a base per construir una tonalitat qualsevol de les dotze 

notes, 24 diferents en total. Aquestes tonalitats consten del nom de la nota principal i la 

paraula “major” o “menor”. 

Les distàncies de notes d’una tonalitat major respecte a la nota principal quedarien 

doncs, d’aquesta manera: 

264 297 330 352 396 440 495 598 

C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 

1 9:8 5:4 4:3 3:2 5:3 15:8 2 

Primera Segona Tercera Quarta Quinta Sexta Sèptima Octava 

 



 - 32 - 

6.5. Escala cromàtica i el temperament 

 

Quan van descobrir les tonalitats, els músics antics van voler tenir al possibilitat de 

passar de forma lliure entre elles. Per tal de fer-ho és evident que es necessita construir 

escales majors i menors començant amb cadascuna de les set notes que tenim. Mostrem els 

resultats d’aquests càlculs en la taula següent: 

A  275,00 293,33  330,00  366,67  412,50 440,00  495,00 

Am 264,00  297,00  330,00 352,00  396,00  440,00  495,00 

B  278,44  399,38 330,00  371,25  412,50  464,06 495,00 

Bm  278,44 297,00  334,13  371,25 396,00  445,50  495,00 

C 264,00  297,00  330,00 352,00  396,00  440,00  495,00 

Cm 264,00  297,00 316,80  356,40  396,00 422,40  475,20  

D  278,44 297,00  334,13  371,25 396,00  445,50  495,00 

Dm 267,30  297,00  334,13 356,40  400,95  445,50 475,20  

E  275,00  309,38 330,00  371,25  412,50 440,00  495,00 

Em 264,00  297,00  330,00  371,25 396,00  445,50  495,00 

F 264,00  293,33  330,00 352,00  396,00  440,00 469,33  

Fm 264,00 281,60  316,80  352,00  396,00 422,40  475,20  

G 264,00  297,00  330,00  371,25 396,00  445,50  495,00 

Gm 267,30  297,00 316,80  356,40  396,00  445,50 475,20  

 C  D  E F  G  A  B 

 

 Aquesta taula té 25 sons diferents, és a dir, 18 sons nous que no havíem trobat abans. A 

més, cadascun d’aquests nous sons pot ser base per construir la seva escala pròpia, tant 

major com menor. Com la octava, al final, acabaria tenint a prop de 100 notes, seria 

dificilíssim tocar un instrument de tantes tecles. Els antics grecs van fer, doncs, un 

compromís: introduir aquestes notes “extra” només on l’interval entre les notes veïnes fos un 

to sencer, és a dir, C-D, D-E, F-G, G-A, A-B, de tal manera que la distància mínima dins 

d’una octava fos igual a un semitò. Com a resultat d’això, les notes addicionals obtingudes 

ocupen les posicions on es troben les tecles negres del piano. 

 Recordem ara a Pitàgores, que a part de ser matemàtic i filòsof, va ser també un bon 

músic. Aquesta combinació de talents el van permetre descobrir l’escala natural, els principis 

bàsics de l’acústica musical i construir un sistema sintònic que ha existit durant més de 2000 

anys.  

 Pitàgores va proposar derivar totes les 12 notes de quintes pures (de la mateixa manera 

que nosaltres vam construir l’escala pentatònica). Comencem un altre cop amb la nota A4 

que té la freqüència de 440 Hz, passarem quinta a quinta sis cops cap amunt 

successivament multiplicant per la freqüència 3/2 i sis quintes a baix, dividint per 3/2.  
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38,63 57,94 86,91 130,37 195,56 293,33 440,00 660,00 990,00 1485,00 2227,50 3341,25 5011,88 

Ds1 As1 F2 C3 G3 D4 A4 E5 B5 Fs6 Cs7 Gs7 Ds8 

  

 La primera i l’última nota d’aquesta escala és la mateixa nota Ds, encara que de 

diferents octaves, la Ds8 està set octaves més amunt de Ds1. Aquí sorgeix un problema, en 

aquesta escala no es possible passar directament de Ds1 a Ds8 octava a octava 

(multiplicant per 2 la freqüència). Així doncs, deduïm que les 7 octaves no són iguals a les 12 

quintes. Aquesta discrepància (que és igual a (3/2)12 : 27 = 1,013643 aproximadament, és a 

dir, 0,2346 de semitò) porta el nom de coma pitagoreana. Si volem preservar la quinta pura, 

hem de canviar l’octava, que és una distància encara més fonamental en la música. 

 L’última reforma musical va ser inspirada per un organista alemany, Andreas 

Werckmeister, a finals del segle XVII. Ell va proposar fer tots els semitons iguals. El 

problema plantejat així té una única solució: la distància musical entre cadascuna de les 

notes veïnes ha de ser l’arrel dotzena de 2, és a dir 21/12. Aquest sistema és denominat 

sintonització ben temperada o temperament igual. L’escala de 12 semitons iguals s’anomena 

escala cromàtica. Cada semitò, per la seva banda, es divideix en 100 parts iguals que 

s’anomenen centaus de semitò. Així mateix, el temperament altera la quinta, que arriba a ser 

un pèl més curta i modifica també la resta de distàncies naturals, quedant pura i únicament 

l’octava. Els avantatges obtinguts són evidents, ja que ara podrem passar de forma lliure 

entre les tonalitats i d’aquesta manera es va aconseguir eliminar la coma pitagoreana. 

 Finalment, comparem l’escala natural, l’escala pitagoreana i l’escala cromàtica: 

Natural  275,00  302,50 330,00 357,50  385,00 412,50 440,00  495,00 

Pitagoreana 260,74 278,44 293,33 309,03 330,00 347,65 371,25 391,11 417,66 440,00 463,54 495,99 

Cromàtica 261,63 277,18 293,66 311,13 329,63 349,23 369,99 392,00 415,30 440,00 466,16 493,88 

 C Cs D Ds E F Fs G Gs A As B 

 

   Per calcular la freqüència de cada nota en l’escala cromàtica, donada la seva escala (a 

quantes tecles està de la nota de referència La), s’utilitza la següent fórmula: 

Fi = 440 · 2i/12 

 En aquesta fórmula, la i és la distància respecte a la nota de referència La. Si és 

negativa, la tecla estarà a l’esquerra. Per exemple, la freqüència de la nota Do (que està 9 

notes a l’esquerra de La) és: 

F = 440 · 2-9/12 = 261,63 
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6.6. Proporcions matemàtiques en la música 

 

“El Phi (Φ) apareixia en les estructures bàsiques de les sonates de Mozart, a la 

Cinquena Simfonia de Beethoven, així com en els treballs de Bartók, de Debussy i de 

Schubert. El nombre Phi, va exposar Langdon, l’utilitzava fins i tot Stradivarius per calcular la 

ubicació exacta de les orelles o efes en la construcció dels seus famosos violins.” 

El codi da Vinci, Dan Brown (escriptor estatunidenc) 

 

Fins ara hem vist quines són les relacions matemàtiques que podem trobar dins l’escala 

musical, el perquè d’aquestes relacions i perquè, a nivell físic, aquestes relacions són 

agradables a la nostra oïda. No obstant, encara ens falta esmentar el nombre estrella i més 

important en la música: el nombre Phi.  

En aquest apartat aprofundirem fins al cor de la música per tal de trobar aquesta relació 

tan especial entre l’art i les matemàtiques. Tant l’un com l’altre ens condueixen a emocionar-

nos en contemplar la seva bellesa. En ambdues existeix una relació, coneguda amb el nom 

de “la divina proporció”, també comuna en la natura i que realment ens arriba a commoure. 

Potser és la lògica el que ens convenç de les matemàtiques i les tècniques i les idees el que 

ens convenç de l’art, però el que ens commou d’ambdues és la bellesa. 

Les diferents branques de les matemàtiques ens mostren a cada pas molts exemples de 

la seva emotiva elegància: la sorpresa, la polidesa, la síntesi d’una demostració, d’una 

solució, són sentiments estètics. Això ja ens obre 

camí cap a l’esmentada “divina proporció”. Va ser 

descoberta pels pitagòrics i va ser Kepler qui li 

donà el nom de proporció àuria. Aquest nombre 

és una relació constant entre quantitats. El seu 

càlcul es pot obtenir d’una forma senzilla amb el 

procediment que explicarem a continuació. 

Sobre l’extrem B d’un segment AB, s’aixeca 

una perpendicular equivalent a la meitat del segment; amb centre en l’extrem superior C 

d’aquesta perpendicular, es dibuixa un cercle de radi CB. Després es traça una línia des del 

punt A fins a C. Des del punt D, on AC talla el cercle, i fent centre en A, es dibuixa un arc fins 

a segment AB. El punt Phi, on aquest arc talla el segment, assenyala la seva proporció àuria. 

Aquesta proporció és tal que el segment major resultant APhi és a la totalitat del segment AB 
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com el menor PhiB és al major APhi. Mitjançant l’aïllament algebraic, s’arriba a dues 

solucions (positiva i negativa) de l’equació, que numèricament equivalen a 1,618 o 0,618. 

En construccions geomètriques i matemàtiques, els exemples on podem trobar el 

nombre Phi es multipliquen: els punts en els quals es tallen les diagonals d’un pentàgon, la 

sèrie de Fibonacci, l’espiral rectangular o equiangular, l’el·lipse i el rectangle daurat, l’espiral 

logarítmica i el triangle de Pascal, entre d’altres.  

Aquestes coincidències resultants entre els fenòmens naturals i el coeficient que regeix 

la secció àuria són més que interessants. 

Examinar-ne alguns exemples pot 

clarificar la qüestió de com la ciència 

codifica i sistematitza les dades de 

l’experiència, mentre que aparentment en 

una construcció artificial i arbitrària, l’art, 

algunes organitzacions suggereixen el 

sentit de la bellesa. 

Pel que fa a les notes musicals, resulta bastant intrigant el fet que els intervals de la 

majoria de les escales coincideixin amb els intervals dels cants dels ocells. Més sorprenent 

encara resulta comprovar que el coeficient entre les freqüències de qualsevol nota presa 

com la fonamental i la seva sexta major (la conjunció de notes que escoltem com a més 

harmoniosa) ens dóna com a resultat la constant de Fibonacci.  

Parlem una mica d’aquesta progressió de nombres tan interessant, per entendre què és 

el que volem dir amb això. Filius Bonacci, és a dir, fill de Bonacci, matemàtic del segle XIII, 

va trobar la formulació de l’anomenada sèrie de Fibonacci, constituïda per termes cadascun 

dels quals és la suma dels dos anteriors. En resultaria la sèrie següent: 

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89... Si dividim cadascun dels nombres per  l’anterior, observarem 

que progressivament ens anem apropant a 1,618, a la secció àuria, a la constant de 

Fibonacci, al nombre Phi. Així doncs, podem afirmar que la relació entre els nombres  de 

Fibonacci tendeix a Phi i d’aquesta manera constitueix  la sèrie més harmoniosa. 

Si examinem les espirals equiangulars del gira-sol, es comprova que són 21 en sentit 

horari i 34 en sentit antihorari, dos nombres adjacents de la sèrie. Resulta gairebé natural 

trobar la mateixa relació en construccions arquitectòniques, com per exemple el Partenó i 

també en composicions pictòriques. La seva ubiqüitat  no només  en el terreny de la 

matemàtica, sinó en la naturalesa, resulta sorprenent. És ni més ni menys el disseny de la 
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Via Làctia. També es troba en la closca del cargol Nautilus, en al fil·lotaxi, en la distribució de 

les fulles de moltes plantes i en la trajectòria de l’aigua en caure en una cascada. 

Centrem-nos ara en la música. En examinar el desenvolupament melòdic, les 

progressions harmòniques i l’estructuració morfològica de moltes obres, en particular dels 

períodes barroc, clàssic i romàntic, percebem la presència de la proporció àuria de forma 

recurrent. Per exemple, en la 5a simfonia de Beethoven hi ha un exemple de la utilització de 

la sèrie de Fibonacci. No se sap si l’ús de la sèrie és intencionat o s’utilitza de forma intuïtiva, 

potser perquè el compositor ho fa sense saber, només perquè s’escolta bé. Beethoven 

l’utilitza no només en el tema, sinó a més en la forma en què inclou aquest tema en el 

desenvolupament de l’obra, separat per un nombre de compassos que pertanyen a la sèrie. 

Béla Bartók va utilitzar aquesta tècnica per desenvolupar una escala que va anomenar 

escala Fibonacci. 

Si busquem l’arrel d’aquesta tendència de 

l’home a ajudar-se de les matemàtiques a l’hora 

de composar, un dels primers que trobarem va 

ser Guido d’Arezzo, que al voltant de 1026, va 

desenvolupar una tècnica per composar una 

melodia associant sons a les vocals d’un text, de 

tal forma que la melodia variava d’acord amb el 

contingut de vocals. 

Abunden també els procediments 

composicionals basats en proporcions. Un 

representant d’aquest mètode va ser Guillaume Dufay (s. XV). Dufay va derivar el tempo dels 

seus motets d’una catedral florentina utilitzant la secció àuria. Va ser dels primers en utilitzar 

les translacions geomètriques de manera deliberada. La utilització de seqüències rítmiques 

com una tècnica formal es va utilitzar durant el  segles XIV i XV i el músic Machau el va 

utilitzar en alguns motets. 

Fins i tot Wolfgang Amadeus Mozart va utilitzar les matemàtiques en la seva música. A 

part de la nombrosa simbologia numèrica masònica (sobretot pel que fa a l’àmbit de l’òpera) 

trobem una descripció que va fer, als 21 anys, d’un joc de daus en la composició d’una obra 

musical. Consistia en un vals de 16 compassos que s’escrivia amb l’ajuda de dos daus 

sense ser músic ni saber res de composició. Ell mateix va composar Musikalisches 

Würferspiel (K 294) amb aquest mètode. 
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Mozart va escriure 176 compassos numerats de l’1 al 176 i els va agrupar en 16 conjunts 

d’11 compassos cadascun. El procediment per generar un vals particular a partir d’aquesta 

combinació d’habilitat en la composició i l’ús de l’atzar consisteix a que cada compàs de l’1 al 

16 se selecciona amb uns daus, del corresponent conjunt d’11 compassos. Aquests 16 

conjunts o columnes de nombres, que identifiquen cadascun dels 176 compassos són els 

següents: 

 

 I II III IV V VI VII VIII 

2 96 22 141 41 105 122 11 30 

3 32 6 128 63 146 46 134 81 

4 69 95 158 13 153 55 110 24 

5 40 17 113 85 1161 2 159 100 

6 148 74 163 45 80 97 36 107 

7 104 157 27 167 154 68 118 91 

8 152 60 171 53 99 133 21 127 

9 119 84 114 50 140 86 169 94 

10 98 142 142 156 75 129 62 123 

11 3 87 165 61 135 47 147 33 

12 54 130 10 103 28 37 106 5 

  

 IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

2 70 121 26 9 112 49 109 14 

3 117 39 126 56 174 18 116 83 

4 66 139 15 132 73 58 145 79 

5 90 176 7 34 67 160 52 170 

6 25 143 64 125 76 136 1 93 

7 138 71 150 29 101 162 23 151 

8 16 155 57 175 43 168 89 172 

9 120 88 48 166 51 115 72 111 

10 65 77 19 82 137 38 149 8 

11 102 4 31 164 144 59 173 78 

12 35 20 108 92 12 124 44 131 
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Cadascun dels compassos s’escull llançant dos daus i escrivint la suma del resultat, de 

tal manera que tenim 11 resultats, del 2 al 12. Mozart va dissenyar dues taules (una per a la 

primera part del vals i una altra per a la segona) cadascuna de les quals constava de vuit 

compassos. Els nombres romans sobre les columnes corresponen als vuit compassos de 

cada part del vals; els nombres del dos al dotze en les files, a la suma dels resultats, els 

nombres en la matriu, a cadascun dels 176 compassos que va composar Mozart. En principi, 

el nombre de possibles partitures correspon a 11 elevat a la potència 16. Aquest nombre és 

tan gran, que s’estima que si s’interpretessin contínuament i en ordre sistemàtic, adjudicant a 

cada peça uns 30 segons, es trigarien més de 728 milions d’anys en esgotar totes les 

possibilitats. 

És important esmentar, però que no totes les realitzacions per a la suma dels dos daus 

són igualment probables. Ja que estem buscant la part matemàtica d’aquest tema, analitzem 

les probabilitats dels diferents resultats d’aquesta peça. La distribució probabilística per a la 

suma de les cares dels dos daus llançats a l’atzar, es dedueix fent la observació que la suma 

igual a 2 només es dóna quan en ambdues cares apareix el nombre 1, això és: (1,1) i la 

suma igual a 3 es donaria quan (1,2) o bé quan (2,1) i així la resta de resultats, com la suma 

igual a 9 quan (3,6); (4,5); (6,3) o (5,4). S’observa que el nombre total de parells (i,j) és 36, 

de manera que les probabilitats de la suma serien: 

Prob(2) = 1/36 = Prob(12) 

Prob(3) = 2/36 = Prob(11) 

Prob(4) = 3/36 = Prob(10) 

Prob(5) = 4/36 = Prob(9) 

Prob(6) = 5/36 = Prob(8) 

Prob(7) = 6/36 

Els 16 llançaments del par de daus es fan de manera independent i el fet d’observar que 

les 16 sumes donessin com a resultat, per exemple 2, 4, 11, 6, 7, 6, 11, 8, 3, 5, 4, 8, 2, 12, 

10, 7 té una probabilitat associada. Es calcula la seva probabilitat multiplicant les 16 

probabilitats que li corresponen a cadascun dels nombres exemplificats, la del 2, la del 4, etc. 

En aquest cas, la probabilitat seria: 

Prob = (1x3x2x5x6x5x2x5x2x4x3x5x1x1x3x6)x(1/36)16 

De totes les més de 45.949 bilions de possibles realitzacions (1116), moltes tenen en 

comú el fet de tenir la mateixa probabilitat, però només una d’aquestes combinacions es 

distingeix per tenir la probabilitat més alta. Aquesta combinació seria quan els daus 
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sumessin 7 en totes les ocasions, ja que és el que té la probabilitat més alta. La probabilitat 

d’aquesta realització seria (1/6)16.  

Si com es va dir anteriorment, cada 30 segons s’interpreta una rea lització del Joc de 

Daus, la realització més probable que s’ha esmentat tindria lloc cada 44.728 anys. Fent un 

càlcul similar, una de les menys probables (per exemple 2, 2, 2, etc.) ocorreria cada 126.184 

bilions d’anys. 

Un altre vincle interessant entre la música i les matemàtiques el va establir l’arquitecte, 

matemàtic i compositor grec Iannis Xenakis. Xenakis va fundar l’escola de Música 

Matemàtica i Automatitzada a París. Va ensenyar allà i a la Universitat d’Indiana, on va 

fundar un centre semblant al de París.  

Xenakis va començar a aplicar a la música teories de probabilitat matemàtica, 

especialment la “llei dels grans nombres”. Va proposar l’ús d’una mitjana estadística de 

moments aïllats i de transformacions sonores en un moment donat. L’efecte macroscòpic 

podria ser controlat per la mitjana dels moviments dels elements seleccionats. El resultat és 

la introducció de la noció de probabilitat que implica, en aquest cas particular, a càlcul 

combinatori i també escapar a la categoria lineal en el pensament musical. 

Això portà al desenvolupament de la 

música estocàstica, caracteritzada per 

masses de so, “núvols”, “galàxies”, on el 

nombre d’elements és tan gran que la 

conducta d’un element individual no pot ser 

determinada, però sí la del tot. La paraula 

estocàstic prové del grec “tendència cap a una meta”. Això significa que la música és 

indeterminada en els seus detalls; no obstant això, tendeix cap a una meta determinada. La 

composició més famosa de Xenakis és la seva primera peça estocàstica, Metàstasi, de 

1954. Aquesta obra va servir com a model per a la construcció del pavelló Philips, també de 

Xenakis, estructura en la qual no hi ha superfícies planes. 

La meticulositat matemàtica de l’obra de Xenakis podria fer pensar en resultats 

excessivament intel·lectuals, però la contundència de les seves composicions genera un 

impacte emocional lligat a una extrema claredat harmònica i estructural. 

Alguns dels models matemàtics que inclou en les seves obres són la distribució aleatòria 

de punts en un pla, la llei de Maxwell-Boltzmann, les restriccions mínimes, les cadenes de 

Markov i la distribució de Gauss. 
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7. La música i l’oïda humana 

 

 7.1. El sistema auditiu i el medi 

 

 Es tendeix a pensar que el sistema nerviós i els òrgans dels sentits són entitats passives 

només activades com a resposta a estímuls del medi i que quan no són estimulades 

deixarien d’operar. En realitat, el sistema nerviós interactua de forma dinàmica amb el medi i 

té una activitat pròpia, independent del medi i es modifica segons aquest. Els elements que 

el constitueixen romanen sempre actius i les neurones de la via auditiva descarreguen 

potencials elèctrics hi hagi o no estímul. Dit d’una altra forma, els estímuls no activen el 

sistema auditiu, sinó que modifiquen una dinàmica preexistent. En relació amb això, 

existeixen evidències que mostren que en subjectes amb entrenament musical, alguns 

aspectes de la fisiologia de l’oïda operen de forma diferent que en persones sense 

entrenament. 

 

 7.2. L’audició 

 

 Al sistema auditiu es donen interaccions entre el so i l’òrgan receptor, que determinen 

que es produeixin importants modificacions en algunes característiques de l’estímul incident, 

com ara l’amplitud. 

 La funció de l’oïda és convertir un patró de vibració temporal produït al timpà en una 

configuració de moviment ondulatori en l’espai, generat en la còclea i aquest en una sèrie de 

potencials elèctrics en les neurones aferents coclears. La freqüència del so està 

representada pel lloc de la còclea on són les neurones excitades per l’estímul i l’ampl itud per 

la intensitat de la descàrrega d’aquestes neurones i pel nombre total de neurones que són 

activades. L’activitat de les neurones de l’oïda és una funció de la intensitat i de les 

magnituds relatives de les diferents freqüències que composen un so. 

 A l’hora d’estudiar el procés d’informació auditiva, en distingirem tres nivells: el nivell 

perifèric, el nivell de processament mitjà i el nivell d’anàlisi fina. El nivell perifèric fa referència 

a la detecció de vibracions sonores, es relaciona amb el processament al nivell de l’oïda 

interna i dóna lloc a les sensacions primàries, com ara el to i l’amplitud. El nivell mitjà permet 

detectar les variacions transitòries entre el so i el seu origen i detecta elements addicionals 

per a la percepció de la qualitat, la identificació del to i la discriminació dels sons. En el cas 
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de la música, en aquest nivell es percep el to d’un instrument, l’atac sonor, el timbre i el 

ritme, que es porta a terme en el tall cerebral. Per últim, l’anàlisi fina processa els canv is 

temporals en els centres cerebrals superiors del còrtex cerebral, permetent detectar els 

atributs de la informació auditiva i, en última instància, el missatge auditiu. Els aspectes més 

complexes de la música, com la melodia, l’harmonia, el contrapunt s’integren en aquest 

nivell. 

 Com més ascendim en aquest procés d’anàlisi, més difícil és identificar amb precisió els 

processos fisiològics que donen origen a la percepció. En aquest nivell, l’aprenentatge i 

l’entorn cultural tenen una influència molt important, així com els estats emocionals de 

l’individu. 

 

 7.3. L’oïda humana 

 

 L’oïda humana està formada per tres parts ben diferenciades: l’oïda externa, l’oïda 

mitjana i l’oïda interna. 

 L’oïda externa consta de l’orella i el 

conducte auditiu extern i té un important 

paper en els rangs de freqüències 

audibles i en la detecció de la font d’un 

so. Com a curiositat, s’ha discutit molt 

sobre el fet que les persones que tenen una detecció perfecta del so tenen una estructura 

molt peculiar de l’orella. 

 Per una altra banda, l’oïda mitjana està formada per una càmera de ressonància i un 

conjunt d’ossos diminuts (martell, enclusa i estrep) que acoblen el timpà amb la finestra oval. 

La seva funció és transformar les vibracions que el so produeix al timpà en desplaçament del 

líquid que omple l’oïda interna. 

 Finalment, l’oïda interna és el lloc on es situa pròpiament l’òrgan de l’audició, format per 

la còclea, estructura de forma espiral formada per les cèl·lules sensorials i les cèl·lules de 

suport. Les cèl·lules sensorials especialitzades en la detecció de les vibracions mecàniques 

que constitueixen el so són les cèl·lules ciliades.  

 La còclea d’una persona adulta té una longitud d’uns 34 mm. Les cèl·lules sensorials 

formal part de l’òrgan de Corti, que està format per unes 16.000 cèl·lules sensorials 

ordenades en una filera de cèl·lules coclears internes i de tres cèl·lules coclears externes. 

L’òrgan de Corti es situa sobre la membrana basilar, que disminueix deu mil vegades la seva 
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rigidesa des de la base fins a l’àpex de la còclea, 

degut a un canvi gradual de la seva amplada i el 

seu gruix. Aquesta diferent rigidesa li atorga les 

seves propietats com a analitzador de 

freqüències. Les diferències de pressió en els 

diferents compartiments de la còclea i el flux de líquid a l’interior d’aquest òrgan, flexionen la 

membrana basilar cap amunt i cap avall, posant-la en moviment de forma similar a com ho fa 

l’aire amb una bandera. Això és el que anomenem ona viatgera. En un punt específic, 

aquesta ona té un màxim que depèn de la freqüència del so. Els desplaçaments de la 

membrana basilar fan que les cèl·lules ciliades siguin excitades o inhibides depenent de la 

direcció del moviment. Com menor és la freqüència del to, el màxim desplaçament de la 

membrana basilar es produeix més a prop de l’àpex de la còclea, mentre que com major és 

la freqüència del to, el màxim desplaçament es situa més a prop de la base de la còclea. 

Aquest efecte desigual sobre la membrana basilar determina que s’activin uns grups o uns 

altres de cèl·lules sensorials, segons la freqüència del so. Depenent aleshores de la regió de 

la membrana basilar que oscil·la amb major amplitud, les cèl·lules ciliades d’aquesta àrea 

s’activen en major proporció que les seves veïnes, excitant conseqüentment neurones que 

fan sinapsi amb elles. Aquest procés ha donat origen al concepte de freqüència 

característica per descriure la forma en què les 

neurones de la via auditiva responen amb un 

llindar especialment baix per a sons de certa 

freqüència, i té un paper fonamental en la 

discriminació dels tons d’un so. Per exemple, 

quan la freqüència d’un to es duplica, és a dir, 

quan el to es desplaça una octava, la regió de la 

còclea que ressona es desplaça al voltant de 3,5 

a 4 mm sense importar l’altitud dels tons. Per 

exemple, entre 220 i 440 Hz, entre 1760 i 3520 

Hz o entre 5.000 i 10.000 Hz, la posició de 

ressonància en la còclea no es multiplica, simplement es desplaça una certa distància. En 

altres paraules, és la raó entre les freqüències i no les seves diferències el que determina el 

desplaçament de la regió de ressonància en la còclea. Una relació d’aquest tipus és 

logarítmica.   
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 Pel que fa a l’amplitud, com més augmenta en un so, més augmenta l’amplitud de l’ona 

viatgera en la membrana basilar, incrementant-ne tant el nombre de cèl·lules ciliades que 

s’exciten com la quantitat d’impulsos elèctrics de les neurones que van de l’oïda al cervell. 

Els centres cerebrals superiors categoritzen els tons respecte a la regió on s’originen les 

neurones que s’exciten i les amplituds segons el nombre de neurones actives i la intensitat 

amb que aquestes descarreguen els impulsos elèctrics. 

 La forma de resposta de la còclea davant el so que acabem de descriure es coneix com 

la teoria d’anàlisi espectral del so. Va ser proposada en el segle XIX en la seva forma més 

general pel físic alemany Hermann von Helmholtz que va establir l’existència d’una sèrie de 

ressonadors a la còclea capaços de descompondre sons complexos en les seves diferents 

freqüències. Tot i que aquesta teoria de ressonància ja no és acceptada, ja que no permet 

explicar les interaccions entre tons, la idea que els sons de diferents freqüències activen 

diferents regions de la membrana basilar és correcta. 

 Els estudis posteriors realitzats pel fisiòleg hongarès Georg von Békésy, a qui van 

concedir el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina el 1961 pels seus descobriments sobre la 

fisiologia de l’audició, van demostrar que en la còclea els tons es distingeixen per no en 

relació amb una sèrie de ressonadors separats, sinó degut a les propietats físiques de la 

membrana basilar, la rigidesa de la qual disminueix gradualment des de la base fins a l’àpex 

de la còclea, determinant així que, davant dels desplaçaments de l’estrep, es produeixi una 

onda que recorri la còclea i que produeixi un desplaçament màxim en una regió específica 

de la mateixa. 

 

 7.4. Percepció de tons i sons complexos 

 

 Un aspecte important, el qual vam esmentar anteriorment a l’apartat de música, física i 

matemàtiques, és la capacitat de diferenciar tons. La diferència mínima que pot ser 

apreciada depèn de la freqüència del so: a baixes freqüències es necessiten canvis de fins al 

3% en un to per detectar la diferència, mentre que en freqüències majors només calen 

variacions de 0,5% per distingir-la.  

 La còclea és un complex instrument mecànic amb més de mil parts mòbils. Un dels 

aspectes de més interès dins la fisiologia de l’audició és l’efecte que produeix en l’oïda el 

fenomen de la superposició de tons. L’oïda ha de lluitar amb conjunts de tons de diferents 

freqüències i amplituds, amb cadències variables i superposicions. De fet, el llenguatge 

parlat i especialment el musical, constitueixen exemples clars en què l’oïda ha de tractar amb 
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conjunts superposats de tons. No obstant això, l’oïda interna no fa una simple suma de tons. 

S’ha trobat que existeixen importants no-linealitats en la resposta de la còclea als estímuls 

sonors. La no-linealitat implica que la resposta a un so complex no és igual a la suma de les 

respostes a cadascun dels seus components. Com a mostra, al addicionar un to a un altre es 

pot suprimir la resposta al primer i percebre nous tons que són combinacions de les 

freqüències que composen els sons amb què s’estimula.  

 Entre els efectes de superposició de tons, en distingim dues classes: de primer ordre i de 

segon ordre. Els efectes de primer ordre es produeixen a nivell mecànic en la còclea, mentre 

que els de segon ordre són resultat del processament neuronal. Tant al canal auditiu extern 

com al timpà, la superposició dels tons és lineal; en canvi, en la còclea es produeixen 

diverses combinacions que han estat denominades tons de combinacions, en el cas 

d’estímuls que únicament estan presents dos tons, o productes de distorsió, quan hi ha més 

tons. Generalment, els tons de combinació són combinacions enteres dels tons originals:F2-

F1; 2F1-F2, 2F2-F1, etc.  

 Pel que fa a la superposició de tons de primer ordre, ocorre, per exemple, quan dos tons 

són de la mateixa freqüència, independentment de la seva fase o amplitud. En aquest cas 

percebem un sol to que correspon precisament a la freqüència compartida i l’amplitud del 

qual està controlada per les amplituds dels tons superposats i la seva diferència de fases. 

Quan dos tons són de la mateixa amplitud però amb lleugeres diferències en la seva 

freqüència, el que es percep és una freqüència mitjana i l’amplitud lleugerament modulada. 

El que succeeix des del punt de vista perceptiu és que si ambdós tons són suficientment 

propers, s’escolta un to únic, però l’amplitud del qual es modula de forma creixent i 

decreixent, produint-se una sensació de batec en el so. La freqüència amb què es modula 

l’amplitud està donada pel valor de la diferència entre els dos tons: el to que es percep és la 

diferència entre els dos tons dividida entre dos. Per tant, com més propers estiguin els tons, 

la sensació del batec que es produirà serà menor. El límit de la discriminació de tons i el que 

s’anomena la banda crítica (que és quan s’escolta un batec) depenen de la freqüència 

mitjana d’ambdós tons [(F1+F2)/2] és el que s’anomena freqüència central i és relativament 

independent de l’amplitud. És interessant el fet que el límit de discriminació de tons és major 

que un semitò i més que un to complet en ambdós extrems del rang de freqüències. A més a 

més, també es curiós que la banda crítica cau dins el rang de les diferències de freqüència 

que corresponen a un to complet per a tons molt alts (dissonàncies) i dins de les d’un terç 

menor (consonàncies). No obstant això, per a baixes freqüències, la banda crítica és major 

que un terç menor, raó per a la qual en música no s’utilitzen terços en registres baixos.  
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 L’origen d’aquest tipus d’interacció està en les propietats mecàniques de la còclea, ja 

que es pot demostrar que si els tons es presenten un a cada oïda (mitjançant l’escolta 

dicòtica) no es produeixen els fenòmens de superposició de tons, i encara que els dos tons 

tinguin freqüències molt properes no s’escolta el batec del so i ambdós es poden distingir 

clarament. 

 Les interaccions de tons tenen un important paper en música, especialment perquè quan 

els sons baten produeixen una sensació poc plaent i de vegades fins i tot molesta. De fet, el 

so desagradable d’un instrument mal afinat es deu a que al ser tocat en companyia d’altres 

instruments es produeix un batec clarament percebut. 

 La superposició de tons de segon ordre té el seu origen en la màtrix neuronal, ja que 

encara quan es presenten els tons de forma dicòtica l’efecte de superposició no desapareix. 

Un exemple de superposició de segon ordre es general, per exemple, quan dos tons estan 

separats gairebé una octava (F2=2F1) i produeix una sensació de batec diferent del de primer 

ordre. En aquest cas el batec es molt menys intens i desagradable. Altres combinacions de 

tons com són F2=3/2F1 ó F2=4/3F1 que corresponen als intervals musicals de quinta i quarta 

produeixen també una sensació de batec deguda a superposició de segon ordre.  
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8. La música i el cervell 

 

8.1. Asimetria cerebral 

 

Tot i la gran quantitat de tendències respecte a la conducta 

de pacients amb lesions cerebrals, la que va rebre més 

recolzament cap a mitjans de segle XIX va ser la predominança 

de l’hemisferi esquerre pel que fa al llenguatge. A l’hemisferi 

dret, només se li atribuïa un paper de suplència, de subordinat a 

l’esquerre. Els mètodes d’aprenentatge portaven a la pràctica 

aquesta teoria, de manera que s’insistia en la part analítica i 

temporo-seqüencial de la música en comptes d’insistir en la part 

emocional, creativa i original.  

Durant molt de temps, les investigacions han postulat que l’home és una espècie 

superior dotada d’un sol hemisferi dominant, no distingint-se de la resta de mamífers sinó pel 

seu hemisferi esquerre. No obstant això, aquesta teoria va començar a ser criticada cap a 

meitats de segle, perquè es considerava que l’hemisferi dret jugava un paper important en la 

percepció, gràcies a persones amb tumors que tenien l’hemisferi dret afectat i patien 

defectes de percepció. Les idees avantguardistes de Wigan sobre la dualitat  hemisfèrica 

també van tenir un fort impacte en el pensament de l’època. Wigan pensava que, ja que el 

cervell era, per així dir-ho, dos cervells en un, era perfectament comprensible que cadascun 

gaudís d’un paper diferent. Tot i la resistència que van oposar alguns psicòlegs i neuròlegs 

intentant buscar altres explicacions que continuessin concordant amb la dominància 

esquerra per tal de justificar les observacions fetes per Wigan, les conclusions de molts 

estudis realitzats en pacients afectats només en un lateral dels cervells, començaven a 

confirmar que l’hemisferi dret era superior a l’esquerre en alguns camps. 

A hores d’ara, sol estar admès el fet de reconèixer un paper diferent però complementari 

per a cada hemisferi. De fet, com deia Bruner, “La ciència, qualificada de racional, i l’art, que 

es jutja de forma metafòrica i irracional, comprenen processos d’operació profundament 

diferents: potser siguin fins i tot profundament complementaris”. Per estudiar una mica les 

potencialitats específiques de cada hemisferi a part del paper complementari i de suplència, 

analitzarem alguns estudis sobre comissurotomia i desconnexió farmacològica.  
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8.2. Comissurotomia 

 

La comissurotomia (o split brain) consisteix a tallar les connexions entre ambdós 

hemisferis, dividint el cos callós i les comissures entre ells. Gràcies als estudis sobre 

comissurotomia s’ha pogut aconseguir el desenvolupament dels nostres coneixements sobre 

l’especialització hemisfèrica i la col·laboració inter i intrahemisfèrica. Aquest procés és 

emprat, en alguns casos, com a  tractament de l’epilèpsia. 

La desconnexió quirúrgica que es portava a terme en comissurotomia va poder confirmar 

certs fenòmens que fins aleshores només eren sospitats. Per exemple, es va comprovar que 

els dos “semicervells” continuaven el seu funcionament independent amb una consciència 

(manera d’operació que és pròpia de cada hemisferi) en cadascun, de manera que es podien 

distingir amb precisió els dos hemisferis, tant funcional com anatòmicament. A més, 

aquestes investigacions van demostrar que les components funcionals del cervell, que en 

condicions normals gairebé mai s’observen, donat que estan completament integrades, es 

feien detectables segons la feina a realitzar. El guany més important en referència a 

l’ensenyament musical, però, va ser la identificació d’un estil cognitiu relativament específic i 

diferent per a cada hemisferi. Així doncs, es van poder determinar amb més precisió les 

diferents especialitzacions de cadascun dels hemisferis. 

En dretans, l’hemisferi esquerre és el primer en intervenir a l’hora de fer traduccions de 

qualsevol percepció en forma de representacions lògiques, semàntiques i fonètiques de la 

realitat i en la comunicació amb l’exterior sobre la base d’aquesta codificació lògico-analítica 

del món. D’aquesta manera, els aspectes en els quals s’observa una relativa predominança 

de l’hemisferi esquerre són la major part dels fenòmens lingüístics, parlats o escrits. Les 

lesions d’aquest hemisferi comporten deficiències en el nivell d’elocució, d’escriptura, de 

càlcul, de jutjament i de raonament, del sentit rítmic i del domini motor necessari en 

l’execució musical. 

Per una altra banda, l’hemisferi dret reacciona de forma diferent davant els estímuls. 

Sembla ser altament especialitzat en la percepció holística de les relacions dels models, de 

les configuracions i de les estructures. Així mateix, és capaç de posar de manifest motius 

visuals i auditius; de captar les totalitats; de respondre amb major rapidesa a la novetat i a la 

creativitat artística. Com a mostra, l’hemisferi dret és capaç d’identificar una forma suggerida 

per unes línies o identificar una peça musical completa per l’audició de certs trets melòdics 

presos de la mateixa. Les lesions d’aquest hemisferi poden comportar trastorns en la 
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percepció de les imatges, de les estructures, de les proporcions espac ials i de les “Gestalten” 

en general. 

No obstant això, totes aquestes conclusions continuen sent problemàtiques, ja que bona 

part de les experiències gràcies a les quals són demostrades han estat realitzades en 

pacients profundament epilèptics o amb lesions cerebrals més o menys severes. A més a 

més, quan es realitza una comissurotomia, no resulta tan fàcil que les comunicacions 

interhemisfèriques siguin inoperants. Així com la comprensió completa que pot tenir un 

hemisferi no pot realitzar-se sense l’aportament de l’altre, les especialitzacions classificades 

per a cada hemisferi són verídiques només en part. No hi ha dubte, doncs, que alguns 

processos cognitius són regulats de manera prioritària per un dels dos hemisferis, però això 

no implica que cada hemisferi sigui incapaç de participar en el camp d’acció propi d’un o de 

l’altre. És cert que quan un hemisferi resulta afectat, l’altre pot prendre el relleu, però aquest 

resulta relatiu, ja que un hemisferi no procedeix amb preferència en una feina donada 

segons un estil cognitiu i l’altre hemisferi amb un altre estil, sinó que el desenvolupament 

d’una feina no depèn d’una operació mental ben definida o d’una sola operació; d’aquesta 

manera, l’individu, considerat globalment, té només una personalitat i un ún ic estil cognitiu. 

Quan un dels hemisferis és pertorbat per trastorns cerebrals, es produeix més aviat una 

espècie d’adaptació per compensació que un canvi de personalitat. 

En conclusió, s’ha de fer referència unes vegades a un paper prioritari o predominant 

d’un hemisferi en una feina realitzada i altres vegades a un paper complementari de l’altre, 

en la mateixa feina.  

 

8.3. Desconnexió farmacològica 

 

Un altre aspecte que cal conèixer a l’hora d’analitzar les diferents especialitzacions dels 

hemisferis, sobretot en relació amb la 

música, són els resultats dels estudis 

realitzats mitjançant la desconnexió 

farmacològica sobre certes reaccions 

emocionals així com de la capacitat de 

cantar, de parlar, de captar la tonalitat i el 

ritme.  
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La desconnexió farmacològica, anomenada test de Wada o Test d’Amobarbital Sòdic 

(TAS) consisteix en l’administració intracarotidea, de forma alternada, de petites quantitats 

d’aquesta substància, la qual cosa provoca una anestèsia cerebral transitòria d’un hemisferi 

cerebral. D’aquesta manera, es poden adormir els mecanismes d’un hemisferi, mentre que 

l’altre continua funcionant de forma independent. Portat a la pràctica, significa que l’individu 

és capaç de parlar de forma 

normal si els seus mecanismes del 

llenguatge es localitzen a 

l’hemisferi esquerre i si la injecció 

va ser administrada en la caròtida 

dreta; ans al contrari, no podria 

expressar-se amb normalitat si els 

seus mecanismes lingüístics es troben a l’hemisferi dret. 

Globalment, els estudis fets mitjançant el test de Wada mostren que l’adormiment 

transitori de l’hemisferi dret causa deficiències temporàries per cantar. Tanmateix, el 

llenguatge inarticulat restava intacte relativament. Cal destacar també que l’elaboració del 

ritme gairebé no resulta afectada per una injecció a la dreta, així com que els mecanismes 

que dominen la tonalitat durant el cant (mitjançant l’hemisferi dret) són diferents dels 

necessaris per a l’entonació de la llengua oral, cosa que  incumbeix l’hemisferi esquerre.  

Aquests resultats, juntament amb els de comissurotomia, sostenen la hipòtesi que 

l’hemisferi dret sembla més especialitzat en el maneig i l’elaboració de les configuracions 

dels estímuls que no dependrien d’una seqüència temporal. Altrament, l’hemisferi esquerre 

estaria especialitzat en l’elaboració de seqüències que impliquessin una dependència de la 

successió temporal de l’ordre. 

 

8.4. Variacions en el desenvolupament de l’asimetria cerebral 

 

L’asimetria cerebral és una característica indiscutible del cervell humà; malgrat això, 

resulta difícil determinar si es tracta d’un tret congènit o es desenvolupa amb l’edat. 

Tradicionalment, s’admetia que el cervell d’un nounat és simètric en les seves funcions i, 

d’aquesta manera, cada hemisferi té la capacitat de desenvolupar habilitats cognitives d’una 

forma relativament equivalent. A més, s’afirmava també que la lateralització de les funcions 

es desenvolupa amb l’edat i que cada hemisferi es va tornant, mica en mica, més 

especialitzat i alhora menys capaç d’assumir les funcions pròpies de l’altre hemisferi. 
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Aquestes conclusions tenen la seva base en el fet que les lesions en l’hemisferi esquerre 

dels nens, en la seva primera infància, produeixen afàsies, que són desordres 

neuropsicològics del llenguatge que poden manifestar-se, per exemple, mitjançant una falta 

d’adaptació de la paraula a la idea, ja sigui una idea que s’hagi de transmetre (afàsia motriu) 

o una que s’hagi de rebre (afàsia sensorial), però aquestes són gairebé sempre transitòries 

en diversos graus. Ara bé, en l’adult, la majoria de les lesions de l’hemisferi esquerre es 

transforma en afàsia permanent, més o menys recuperable. A més, no només difereixen en 

el nivell de curació de les afàsies, sinó també en els símptomes que presenten. 

No obstant això, investigacions més recents fan pensar que els hemisferis d’un nounat 

no són funcionalment equipotencials i que ja presenten asimetria. Cal destacar l’enfocament 

de Witelson (1977) respecte al tema. Segons els seus estudis, el diferent grau de 

lateralització entre els dos hemisferis roman invariable durant el període de 

desenvolupament i no existeix evidència que la lateralització funcional sigui un fenomen 

progressiu degut al desenvolupament en si. L’ordre de la magnitud de les asimetries de 

percepció apreciades en nens des del seu naixement fins als dos anys d’edat és tan gran 

com en adults. Per consegüent, sembla clar que els nens manifestin un creixement del seu 

desenvolupament cognitiu en els dos hemisferis, de tal manera que tot el que pugui integrar-

se pugui créixer de forma progressiva amb la maduració. En resum, no es pot esperar trobar 

diferències hemisfèriques, respecte a operacions cognitives, majors que les capacitats 

intel·lectuals adquirides pel nen, ja que cap hemisferi ha adquirit aleshores les capacitats 

necessàries per processar les mateixes operacions. Així, quan s’observa que un nen de tres 

anys és incapaç de mostrar una superioritat en les capacitats de l’hemisferi esquerre, no vol 

dir que el fenomen de lateralització encara estigui en creixement, sinó que les capacitats 

cognitives estan poc desenvolupades encara. 

Així doncs, es pot concloure que, donat que la lateralització és present en néixer i la 

seva magnitud segueix essent la mateixa durant la vida, no es pot dubtar de la capacitat 

plàstica de cada hemisferi cerebral de prendre les funcions pròpies d’un o d’un altre. El 

creixement d’aquesta plasticitat, però, es redueix amb la maduració i desapareix durant la 

pubertat. Per tant, la plasticitat cerebral és més una espècie d’aprenentatge de noves 

estratègies desenvolupades per un hemisferi per suplir el procés normal que hagués emprat 

l’altre hemisferi si funcionés de forma normal, que el reflex del desenvolupament de noves 

connexions neurològiques. 
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8.5. Influència de factors socioculturals 

 

De vegades, sorgeix la pregunta sobre si els factors socioculturals afecten el 

desenvolupament de les potencialitats bihemisfèriques, tot i que sembla evident que la 

lateralització de la funció cerebral és un fet biològic determinat abans del naixement en 

l’espècie humana. 

És ben conegut el fet que, fa aproximadament dues generacions, els esquerrans estaven 

molt malmirats. Fins i tot avui dia les formes de pensar no s’han alliberat del tot de la imatge 

negativa que projecta l’esquerrà. Així doncs, per a activitats d’una sola mà, l’esquerrà pot 

manifestar-se amb llibertat fins al moment que certes pressions culturals i educacionals 

l’obliguen a utilitzar la dreta, sovint amb malaptesa. Els factors socioculturals semblen tenir 

només una conseqüència molt superficial sobre la dominància manual i sembla, doncs, poc 

comprensible que tota variació normal d’aquests factors pugui ser l’origen de canvi en 

l’organització cerebral.  

De tota manera, hi ha certs aspectes en què aquests factors sí semblen tenir influència 

en el desenvolupament dels hemisferis. Com a mostra, el 1977, H. Neville, després 

d’examinar nens sords de naixement, va observar que el seu procés de lateralització 

cerebral diferia del de nens normals i variava segons empressin o no el llenguatge de 

senyals: en nens normals, la resposta visual evocada estava més marcada a l’hemisferi dret; 

en nens sords que no empraven el llenguatge dels senyals, la magnitud de resposta 

evocada era lleu i s’observava una escassa asimetria cerebral; i en els nens que utilitzaven 

el llenguatge per senyals, el potencial visual evocat era més notable en l’hemisferi esquerre. 

Aquests resultats suggereixen que, en absència de llenguatge, el cervell està subestimulat i 

desenvolupa una lleugera diferenciació lateral de resposta. 

Per una altra banda, si l’entorn resulta completament deficient, es pot ocasionar una 

reorganització radical de les funcions cerebrals. Posem per cas el fenomen ocorregut quan 

Genie, una nena nascuda de mare cega i pare psicòtic, va restar aïllada de tot contacte 

humà des dels vint mesos d’edat fins als tretze anys, quan va ser trobada totalment 

disminuïda. Quan va fer vint anys, va realitzar tests d’escolta dicòtica i altres mitjançant 

taquitoscòpia. Les respostes a aquests tests estaven dominades per l’hemisferi dret. La 

incapacitat de Genie d’utilitzar el seu hemisferi esquerre per a tasques cognitives sembla ser 

reflex de l’extrema carència estímuls adequats per a desenvolupar-lo, dels quals es veia 

privada des del seu naixement. Ans al contrari, en els tests que es referien a l’hemisferi dret, 

va obtenir resultats molt per sobre del nivell d’adults normals (98%). Ocorre, aleshores, que 
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només el seu hemisferi esquerre està greument afectat a causa de la manca total d’estímuls 

sensoriomotrius i sociolingüístics.   

En definitiva, quan una estimulació normal està absent durant el període de 

desenvolupament, sembla provocar un perjudici encara més agut en l’hemisferi esquerra, 

que sembla profundament dependent d’estimulacions sociolingüístiques pel que fa a la seva 

maduració normal, durant els anys crítics del desenvolupament. 

 

8.6. Influència del sexe en el desenvolupament cerebral 

 

L’objectiu principal d’aquest apartat és conèixer si en l’ensenyament tradicional les 

estratègies que es desenvolupen serveixen de forma adequada els dos sexes, estudiant si la 

variable sexe té una influència vàlida sobre l’asimetria cerebral. 

Estudis realitzats per Durden-Smith i Desimone (1983), Harris (1978), Reid (1980) i 

Witelson (1977-1978) es decanten pel creixement de l’hemisferi dret més primerenc dels 

nens respecte de les nenes, de manera que mostren una major asimetria perceptual del 

camp visual esquerre per a tasques videoespacials. En canvi, en les nenes es comprova una 

maduració més pronunciada de l’hemisferi esquerre, que manifesta superioritat per a 

tasques verbals. 

Aquestes conclusions semblen indicar que la lateralització en si augmenta amb el 

desenvolupament i que les funcions de l’hemisferi dret de la nena i les de l’hemisferi dret del 

nen són poc madures en el nivell de les diferenciacions laterals. En general, si durant la 

infància no es poden observar asimetries hemisfèriques massa precises, és degut a la 

immaduresa cognitiva de l’hemisferi especialitzat. D’aquesta manera, els nens tenen major 

aptitud en tasques de caire videoespacial i les nenes en tasques verbals. Aquesta 

diferenciació pot intentar justificar-se mitjançant l’ambient, però, de fet, és una qüestió 

únicament biològica i no ambiental. En realitat, el medi i les exigències socioculturals només 

afavoreixen o minimitzen allò que ja està establert funcionalment.  

Si bé és cert que, per una part, factors diferents però constants semblen afectar el 

desenvolupaments dels nens per a certes activitats que l’hemisferi dret integra de manera 

asimètrica, i que, per una altra banda, ocorre el mateix en les nenes en referència a altres 

habilitats adquirides per l’hemisferi esquerre, existeix una diversitat de capacitats evidents 

que revelen un domini hemisfèric específic. 

Globalment, és admissible que les dones superen als homes en la major part de les 

funcions que exigeixen un processament ràpid de dades informals i que els avantatgen en 
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les tasques que requereixen una capacitat de retenció d’informacions pragmatico-pràctiques. 

A més, les nenes semblen millor capacitades per captar i emmagatzemar informacions, 

mitjançant simple memorització; per percebre els detalls secundaris d’una pel·lícula; per a la 

memorització estrictament verbal. Així mateix, les nenes semblen més excitades per 

estímuls audioespacials, que poden vincular simultàniament amb fenòmens lingüístics. Per a 

les dones, el llenguatge consisteix en un significat global procedent d’un contingut denotatiu i 

connotatiu, com es mostra en la seva major facilitat d’ensenyar els nens. 

D’altra banda, les funcions hemisfèriques masculines 

permeten als homes, generalment, extreure de les 

informacions percebudes diverses relacions espacials i 

lògiques, independentment del context estructural del 

que provinguin, mitjançant tant l’hemisferi dret com 

l’esquerre. Respecte al llenguatge, el contingut denotatiu 

predomina sobre qualsevol altra consideració en els 

homes, la qual cosa provoca que presentin certa 

superioritat en el llenguatge formal, com ara les 

matemàtiques, l’estudi teòric de la composició musical, la musicologia i l’estètica musical. 

Ara bé, totes aquestes consideracions ens porten a pensar que les diferències establides 

no només es poden deure a un millor desenvolupament de l’hemisferi dret en l’home i de 

l’esquerre en la dona, sinó també en una diferència d’estructuració hemisfèrica. Cada 

sistema cerebral hemisfèric, en el seu procés intern de funcionament, genera al seu torn els 

seus punts forts i els seus punts febles. Un sistema cerebral molt estructurat i de manera 

unilateral pot impedir l’accés a dades perifèriques no estructurades en si; en canvi, afavoreix 

l’aplicació dels principis formals que governen el seu domini. Per una altra part, un sistema 

que funciona més o menys unilateralment és més apte per percebre amb més rapidesa i de 

manera instintiva. Això explica la major capacitat d’aprenentatge de la música que 

manifesten les nenes en un context verbalitzant  i la major capacitat dels nens a l’hora de la 

improvisació musical. 

En conclusió, podem sostenir sense treball que les institucions socials i els costums 

serveixen sovint per remarcar de forma excessiva les diferències biològiques entre els sexes. 

Tot sistema natural està constituït segons el principi de l’equilibri de les diferències, de 

manera que aquestes funcionen com a complementàries les unes de les altres, no com a 

forma de superioritat o inferioritat d’uns individus respecte dels altres. 

 



 - 54 - 

8.7. Asimetria cerebral i música 

 

 Després d’haver esmentat algunes consideracions respecte a l’asimetria cerebral i la 

influència de diversos factors en el seu desenvolupament, veurem com afecten tots aquests 

aspectes en la percepció i l’aprenentatge musical. 

 Segons els estudis comentats, si es vol admetre que primerament la música és captada 

en la seva totalitat mitjançant els mecanismes de l’hemisferi dret, ja que sembla que són 

activades més les fonts de l’emoció, no s’ha de creure, no obstant això, que l’hemisferi 

esquerre és insensible a l’emoció musical. Mitjançant la totalitat cerebral, l’home capta tant el 

llenguatge com el missatge musical. Tot músic format ha de complir un equilibri dinàmic 

entre les potencialitats hemisfèriques dretes i esquerres. 

 Generalment, els programes d’educació musical no sempre respecten aquest equilibri 

cerebral fonamental. De vegades, els únics elements avaluats només es refereixen als 

coneixements adquirits de nocions teòriques. Així doncs, la lingüística musical té major poder 

que l’emoció musical, la qual cosa provoca una falta de motivació en el nen que no és reflex 

sinó de la disminució de la seva atenció. És evident que tot pedagog hauria de comprendre 

aquest missatge per respondre millor a les expectatives del nen. 

 S’ha tractat de localitzar les funcions musicals mitjançant l’estudi de casos clínics i 

clinicopatològics, dels quals s’ha obtingut informació sobre el trastorn de quin hemisferi pot 

ser el causant d’una determinada amúsia. Per una altra banda, alguns estudis han intentat 

localitzar les funcions musicals amb persones normals. Un mètode per aconseguir-ho ha 

estat l’escolta dicòtica, que comprova tot un seguit d’aspectes: l’hemisferi dret és superior en 

la identificació de melodies; les persones no músiques detecten millor les melodies 

mitjançant l’hemisferi dret, mentre que els músics professionals ho fan amb l’esquerre o, 

almenys, presenten una major bilateralització en la percepció musical; una superioritat de 

l’hemisferi dret a l’hora de percebre dicòticament els acords, però no les melodies; una 

superioritat de l’hemisferi dret respecte a la identificació del timbre; i, per últim, una 

superioritat de l’hemisferi esquerre en quan al ritme. 

 Així doncs, els punts més clars demostrats en aquests estudis són que, en realitat, 

existeixen modes de funcionament cognitiu que estan directament relacionats amb el 

funcionament propi de cada hemisferi cerebral, malgrat les múltiples tendències aparentment 

contradictòries i que els mecanismes neurofuncionals, ja siguin de l’hemisferi dret com de 

l’esquerre, no actuen sols, sinó de forma concertada. 
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 Per concloure, donat que hi ha una gran varietat de funcionalitats diferenciades, a 

l’ensenyament s’ha d’harmonitzar les estratègies per tal que s’adaptin al ritme de cada nen i 

permetin establir un equilibri dinàmic entre els recursos científics i monològics de l’hemisferi 

esquerre i les potencialitats artístiques i holològiques de l’hemisferi dret.  
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9. Música i cultura 

 

Tot i que trobem alguns punts comuns dins la música de diferents parts del món, les 

diferències culturals, així com modifiquen el pensament i el llenguatge, també canvien la 

comprensió, l’execució i per tant la composició musical, enriquint d’aquesta manera el 

patrimoni cultural de cada regió. En aquest apartat aprofundirem en les escales i modes 

occidentals i intentarem fer una pinzellada de la música en altres cultures. Per últim, 

parlarem d’harmonia, arribant fins a les tensions de 9a i 13a, utilitzades en jazz i altres tipus 

de música. 

  

9.1. Escales i modes 

 

9.1.1.Escala major i alteracions 

 

La majoria de la música que trobem arreu del món és música tonal, és a dir, que tant les 

seves melodies com les seves harmonies estan organitzades entorn a una nota concreta, 

anomenada tònica. Així doncs, definirem el terme escala com un conjunt de notes 

organitzades entorn a una tònica. L’escala major, també anomenada diatònica, de la qual ja 

havíem parlat en els apartats anteriors, té la fórmula o patró T-T-ST-T-T-T-ST. Ens adonem 

que els semitons es troben entre el tercer i quart grau i entre el setè i l’octau grau de l’escala. 

D’aquesta manera, s’aplicarà la mateixa fórmula, sigui quina sigui la tònica, per obtenir 

l’escala major de la mateixa.  

I II III IV V VI VII VIII 

C D E F G A B C 

         T                 T                 ST               T                 T                 T                ST 

Com ja hem dit, en el cas que l’escala major comenci en una tònica distinta de C, 

haurem d’aplicar la mateixa fórmula fent en les notes resultants els canvis necessaris. Per 

exemple, suposem que fem l’escala major de G. La fórmula ens demana un to complet entre 

els graus sisè i setè i un semitò entre el setè i l’octava. Això provoca un conflicte en la 

distància natural entre E i F. La solució a aquest problema consisteix a augmentar el setè 

grau, F, mig to. Per indicar-ho, col·loquem davant de la nota el símbol de sostingut D. 

De vegades, a part de sostinguts, necessitem modificar d’una altra manera les escales 

segons de quina tonalitat es tracti. Seguim un exemple i ho veurem més clar. Comencem 
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doncs formant l’escala major amb la tònica en F. En aquest cas es produeix un inconvenient 

el pas natural de B a C, ja que la fórmula demana un semitò entre els graus tercer i quart i un 

to complert entre el quart i el cinquè. La solució serà baixar el quart grau, B, un semitò de la 

seva entonació natural, és a dir, disminuint la seva distància respecte a A i augmentant-la 

respecte a C. Això ho aconseguirem col·locant un símbol bemoll E davant la nota.   

Després de parlar de les alteracions, és a dir, els sostinguts i bemolls, hem d’entendre 

també el concepte d’enharmònic. Els tons enharmònics són els que tenen noms diferents 

però sonen igual, és a dir, que corresponen a la mateixa nota. Per exemple, són 

enharmòniques les notes DD i EE, FD i GE, AD i BE,etc. Depenent del context de l’harmonia 

o de la melodia, utilitzarem un nom o un altre. 

Existeix també un tercer tipus d’alteració, anomenat becaire o natural, que anul·la 

l’efecte d’un sostingut o un bemoll. Per exemple, si hem d’escriure en el mateix compàs un 

sol sostingut i un sol, al primer li escriurem el sostingut i al segon el becaire, perquè sinó 

ambdós serien sostinguts.   

9.1.2. Escales menor natural i sintètiques. Tonalitats paral·leles i relatives 

 

Bàsicament, el factor principal que determina que una escala sigui menor o major és 

l’interval que existeix entre la tònica i la tercera de la mateixa. Si es tracta d’una tercera 

major, la música que obtindrem tindrà un caràcter alegre i si és una tercera menor, un aire 

més trist i malenconiós. L’escala menor natural l’obtindrem del sisè grau de l’escala major. 

Estudiem doncs els seus intervals. 

Escala major de C:   

I II III IV V VI VII VIII 

C D E F G A B C 

         T                 T                 ST               T                 T                 T                ST 

Si col·loquem el sisè grau com si fos el primer, obtindrem: 

I II III IV V VI VII VIII 

A B C D E F G A 

         T                 ST                T                T                 ST               T                T 

                                 

D’aquesta forma obtenim la fórmula de l’escala menor. Comprovem que entre el primer i 

el tercer grau de l’escala hi ha un interval d’un to i mig, és a dir, una tercera menor.  
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Si comparem la formació de les escales amb el creixement i l’estructura d’un arbre, el 

tronc seria l’escala major, una de les seves branques seria l’escala major natural i aquesta 

es dividiria en dos per donar lloc a l’escala menor harmònica i l’escala menor melòdica. 

L’escala menor harmònica utilitza la mateixa escala que la menor natural però amb una 

petita alteració: s’eleva un semitò el setè grau. Així doncs, el seu patró quedaria d’aquesta 

manera (si prenem com a tònica A, per tal de comparar amb l’escala menor natural formada 

anteriorment): 

                     

I II III IV V VI VII VIII 

A B C D E F GD A 

         T                 ST                T                T                 ST               T                ST 

             

L’escala menor melòdica es construeix augmentant mig to el sisè i el setè grau de 

l’escala menor natural. És una escala artificial, al igual que l’escala menor harmònica i té la 

característica d’ascendir com a escala menor melòdica i descendir com a escala menor 

natural. Fent aquests canvis a l’escala menor natural, obtindrem la següent fórmula: 

   

I II III IV V VI VII VIII 

A B C D E FD GD A 

         T              ST              T                T               T               T                ST 

Un cop vistes les escales major i menor, introduïm el concepte de tonalitats paral·leles 

menors. A l’hora de comparar l’estructura de les escales existeix una altra relació entre 

tonalitats majors i menors. Les tonalitats paral·leles són aquelles que comparteixen la 

mateixa tònica però que la posició dels sostinguts o els bemolls (que és el que s’anomena 

“armadura”) és diferent. Aquest és el cas, per exemple, de les tonalitats de C major i C 

menor. Ambdues comparteixen la mateixa tònica (C), però com el seu patró és diferent, C 

major no tindrà cap alteració i C menor sí.  

L’últim concepte que ens falta comentar respecte a aquest tema és el de tonalitat relativa 

menor. Es denominen tonalitats relatives aquelles tonalitats majors i menors construïdes 

sobre diferents tòniques però que comparteixen armadura, és a dir, la mateixa posició de 

sostinguts i bemolls. Donant només una ullada, pot semblar que les tonalitats relatives són 

idèntiques, així que caldrà analitzar la melodia per determinar quina és la tònica, que alhora 

identificarà la tonalitat com a major o menor. Un exemple claríssim de tonalitat relativa menor 
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és el de C major i A menor. En construir l’escala menor anteriorment, havíem determinat com 

a tònica el sisè grau de l’escala major. Així doncs, per buscar la relativa menor d’una escala 

major haurem de buscar el sisè grau de l’escala. Si al contrari, volem trobar la relativa major 

d’una escala menor, haurem d’identificar com a tònica el tercer grau de l’escala.  

 

9.1.3. Els modes grecs 

 

Els modes grecs, també anomenats modes jazz, han estat utilitzats durant segles com a 

eines compositives i més recentment per a la recerca de variacions harmòniques i 

melòdiques a l’hora d’improvisar.  

Els modes grecs s’obtenen de col·locar com a nota tònica els diferents graus de l’escala 

major. Els seus noms es deuen a diferents regions i es pensa que cadascuna d’aquestes 

escales pertanyia a una regió determinada i són els següents: 

Modes grecs 

Jònic T-T-ST-T-T-T-ST 1r grau e. major C 

Dòric T-ST-T-T-T-ST-T 2n grau e. major D 

Frigi ST-T-T-T-ST-T-T 3r grau e. major E 

Lidi T-T-T-ST-T-T-ST 4t grau e. major F 

Mixolidi T-T-ST-T-T-ST-T 5è grau e. major G 

Eoli T-ST-T-T-ST-T-T 6è grau e. major A 

Locri ST-T-T-ST-T-T-T 7è grau e. major B 

 

Com podem comprovar, el mode jònic és l’escala major en si i el mode eoli és l’escala 

menor natural. Si mirem els intervals entre la tònica i la tercera de cadascun dels modes, 

podrem saber si aquests són modes majors o modes menors. 

 

 

 

9.1.4. Escales pentatòniques major i menor 

 

Les escales pentatòniques són, sens dubte, les més emprades en música, ja que es 

poden trobar gairebé en tot tipus de música: des de música de cultures antigues, fins al 

blues, el jazz i el rock passant fins i tot pel clàssic. A diferència de les escales diatòniques, 

les escales pentatòniques consten únicament de cinc notes, de la qual cosa prové el seu 
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nom. No obstant això, ambdues escales segueixen mantenir el caràcter major i menor de les 

escales diatòniques. 

L’escala pentatònica major s’obté d’eliminar els graus IV i VII de l’escala major, de 

manera que queda forma pels graus I, II, II, V i VI. Així doncs, obtenim l’escala pentatònica 

major de Do a partir de l’escala major de Do que havíem trobat anteriorment. 

Escala major de C:   

I II III IV V VI VII VIII 

C D E F G A B C 

         T                 T                 ST               T                 T                 T                ST 

Escala pentatònica major de C:   

I II III V VI VIII 

C D E G A C 

         T                 T             T+ST             T                 T+ST 

El gran avantatge que presenta l’escala pentatònica major respecte de l’escala diatònica 

és que, com posseeix un so simple i característic, resulta fàcil d’utilitzar per a improvisadors 

novells. Aquesta millora es deu a l’eliminació dels graus IV i VII, que sovint es deixen sense 

resolució de forma inconscient, de forma que resulta un efecte inestable i incomplet. 

D’aquesta manera es veuen reduïdes les dificultats a l’hora d’improvisar; tanmateix, es 

conserva l’essència fonamental de l’escala major. 

Per una altra banda, l’escala pentatònica menor es construeix com l’escala menor però 

sense els graus II i VI (els corresponents als graus IV i VII en l’escala major si recordem que 

l’escala menor s’obté del VI grau de la major). Així doncs,  

Escala menor de A: 

I II III IV V VI VII VIII 

A B C D E F G A 

         T                 ST                T                T                 ST               T                T 

 

 

Escala pentatònica menor de A: 

I III IV V VII VIII 

A C D E G A 

      T+ST              T                T               T+ST             T 
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De la mateixa forma que l’escala pentatònica major, aquesta també resulta molt útil per a 

la improvisació, però conserva l’essència de l’escala menor. 

 

9.1.5. Escala de blues 

 

Una de les característiques essencials i distintives en la música blues és el peculiar so 

de la seva melodia, ja que trenca les regles establertes per a la relació entre melodia i 

harmonia diatòniques. L’escala de blues desafia les regles de notació tradicional, tot i que té 

un fort caràcter tonal i la seva construcció es porta a terme mitjançant l’escala pentatònica 

menor amb una nota afegida, que seria una quinta bemoll. 

Escala pentatònica menor de A: 

I III IV V VII VIII 

A C D E G A 

      T+ST              T                T               T+ST             T 

Escala de blues de A: 

I III IV Vb V VII VIII 

A C D Eb E G A 

      T+ST              T                ST               ST             T+ST         T 

Aquesta quinta bemoll, juntament amb la 3a menor que xoca amb les notes de l’acord de 

7a dominant, són anomenades blue notes, que creen una dissonància melòdica pròpia de la 

identitat del blues.  

 

9.1.6. Escales no occidentals 

 

Podríem considerar que gairebé totes les escales de les qual hem tractat fins ara són les 

utilitzades en la música occidental, però també existeixen escales d’altres parts del món que 

són molt diferents a les nostres. No obstant això, hi ha dos intervals (que coincideixen amb 

les relacions matemàtiques més harmòniques que havíem estudiat anteriorment) que són 

comuns en totes les escales: l’octava (2:1) i la quinta (3:2). 

A la gràfica següent es mostren les escales temperada, diatònica, shree (de la Índia), 

sorog (de Bali) i Hirajoshi (del Japó) amb els seus intervals corresponents i es veu clarament 

aquests dos intervals coincidents en totes les escales. 

Nom de l’escala Gràfica dels intervals 
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Escala temperada  

Escala diatònica  

Escala Shree (Índia)  

Escala Sorog (Bali)  

Escala Hirajoshi (Japó)  

 

 

9.2. Acords 

 

Els acords i la formació d’acords que estudiarem només seran tríades i quatríades, tot i 

que també existeixen els acords de 9a i 13a, però que són molt més complicats i el nostre 

objectiu no permet aprofundir tant en el tema. Com els seus propis noms indiquen, les 

tríades consten de tres notes i les quatríades, de quatre. Per una banda, les tríades més 

importants són els acords major, augmentat, menor i disminuït, tot i que també podem trobar 

acords que mesclin els caràcters d’aquests essencials (com ara l’acord major amb quinta 

disminuïda o l’acord menor amb quinta augmentada). Per una altra banda, les quatríades 

més importants són els acords de sexta, els acords de sèptima major i els acords de sèptima 

dominant. 

 

9.2.1.Tríades 

 

Un interval melòdic és la unitat melòdica més petita, de la mateixa manera que un 

interval melòdic és la unitat harmònica més petita, de manera que es necessiten dues o més 

notes sonant de forma simultània per formar un acord. Els acords més bàsics s’anomenen 

tríades, la primera nota dels quals és la tònica, la nota fonamental. A més de la tònica, un 

acord de triada també consta d’una tercera i una quinta.  

Dins les tríades trobem les tríades majors i les menors, que difereixen en que les seves 

terceres són distintes: les tríades major tenen una tercera major i les tríades menors tenen 

una tercera major. Així doncs, les notes que formarien aquests acords serien les següents: 

Acord major de C: 

I III V 
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Do Mi Sol 

 

Acord menor de C: 

I IIIE V 

Do MiE Sol 

 

Com ja havíem explicat en el cas de les escales, la tercera major li dóna a l’acord d’un 

caràcter alegre mentre que la tercera menor té un caràcter més trist i malenconiós. A més a 

més, si volem “augmentar” encara més un acord major, podem augmentar un semitò la 

quinta; en el cas dels menors, si encara els volem “entristir” més, podem disminuir un semitò 

la quinta. Això dóna lloc als acords augmentats i disminuïts. 

Acord augmentat de C: 

I III V 

Do Mi SolD 

 

Acord disminuït de C: 

I IIIE V 

Do MiE SolE 

 

A més a més, també es pot donar el cas d’acords menors amb la quinta augmentada i 

acords majors amb la quinta bemoll, però tenen un so lleugerament dissonant i només poden 

ser utilitzats en determinades progressions d’acords.  

 

9.2.2. Quatríades 

 

Les quatríades són acords formats per quatre notes. Aquestes quatre notes són la 

tònica, tercera, quinta i una més afegida. Si la nota afegida és la sexta, parlem d’acords de 

sexta i si la nota afegida és la sèptima es poden donar dos casos: si la sèptima és major 

parlarem d’un acord de sèptima major i si la sèptima és menor parlarem d’un acord de 

sèptima dominant. Aquests últims, a més, poden tenir independentment la 3a major o menor 

i la 5a normal, augmentada o disminuïda. 

D’aquesta manera, la formació d’aquests acords seria la següent: 

Acord de sexta de C: 
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I III V VI 

Do Mi Sol La 

Acord major de sèptima major de C: 

I III V VII 

Do Mi Sol Si 

Acord major de sèptima dominant de C: 

I III V VIIE 

Do Mi Sol SiE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

10.Composició d’una peça musical 

 

  

 Per finalitzar aquest treball de recerca, hem considerat oportú posar en pràctica tots els 

coneixements obtinguts i composar una peça musical basada en totes les relacions 

matemàtiques que hem anat considerant al llarg de tot el treball. 

 A l’hora de crear una composició musical, és necessari, primer de tot, partir d’una 

melodia suggeridora, capaç de transmetre emocions i després determinar de quina escala 

prové per tal de poder harmonitzar-la amb acords més tard. La melodia escollida per a 

aquesta composició està construïda segons l’escala de Do sostingut menor i la seva 

representació gràfica amb les notes del pentagrama seria la següent: 
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 A continuació, estructurem una segona melodia que acompanyarà la primera i en alguns 

fragments farà un cànon amb ella, ja que la repetirà de forma lleugerament modificada un 

cert temps més tard. Això contribuirà a enriquir la peça juntament amb l’harmonia final. Així 

com la primera melodia, aquesta també està construïda en Do sostingut menor, ja que es 

tracta de la mateixa composició i per tant ha d’estar en la mateixa tonalitat. La seva partitura 

és la següent: 
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 Finalment, harmonitzarem la composició amb uns acords en forma d’arpegi en tresets 

que li donaran a la peça un caràcter més vivaç. Per establir les progressions d’acords en la 

peça, hem de fixar-nos en la melodia i determinar quines serien les tòniques o fonamentals 

de cada temps i després mirar si tindrien caràcter major o menor. Tot i que en una 

composició en menor no tots els acords han de ser necessàriament menors, generalment, el 

que correspon a la tònica de la tonalitat en la qual està composada la peça si que ho és. 

D’aquesta manera, obtenim la següent partitura per a l’harmonia: 
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 D’aquesta manera, finalitzem la part de desenvolupament del treball de recerca i 

seguidament exposarem els resultats obtinguts i les conclusions finals. 
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11. Resultats 

 

 A l’apartat de resultats d’aquest treball de recerca analitzarem punt per punt quines eren 

les qüestions que volíem resoldre o respondre al llarg del treball en funció dels objectius 

plantejats inicialment i quines respostes o resultats n’hem obtingut. 

 Primerament, amb el primer apartat de concepció de la música, hem aconseguit delimitar 

la definició de música, que es pot diferenciar del soroll gràcies a la física, i els seus possibles 

orígens, com són la teoria de Rousseau d’un origen paral·lel al llenguatge, la teoria de 

Darwin sobre el caràcter lligar a la reproducció i la sexualitat de la música i les teories 

mitològiques, com per exemple la xinesa i la germànica. Aquest primer apartat no ha servit 

per assolir cap objectiu que ens haguéssim marcat prèviament; tanmateix, l’aparició de la 

física com a eina indispensable a l’hora d’estudiar la música ja ens encamina cap a la relació 

de música i matemàtiques que anem buscant. 

 A continuació, en l’apartat de la música i Pitàgores, a part de fer una petita introducció al 

llenguatge i la notació musical per tal d’entendre els conceptes de graus d’una escala i 

d’intervals, hem aconseguit saber en què consisteix la teoria de les esferes, per què la van 

dissenyar els pitagòrics en el seu intent d’entendre el món i quines va ser les seves 

modificacions en temps posteriors a Pitàgores. La teoria de les esferes afirmava que les 

relacions entre les distàncies que separaven els planetes eren iguals que les relacions 

matemàtiques del monocordi en els seus intervals més consonants i que això conformava 

l’Univers com a una estructura completament harmònica i musical. L’interès dels pitagòrics 

per explicar el món d’aquesta forma era degut a que creien que tot en la natura està basat 

en proporcions matemàtiques, ja que havien trobat relacions matemàtiques a tot arreu. 

Posteriorment, Kepler va adaptar aquesta teoria amb la seva composició de l’Univers a dins 

dels cinc sòlids perfectes i, fins i tot, va arribar a dissenyar una melodia que corresponia a 

cada planeta segons aquesta proporció matemàtica. A més a més, en aquest apartat també 

hem pogut determinar quines eren les relacions matemàtiques més importants que va 

descobrir Pitàgores amb el seu monocordi: l’octava (2:1), la quarta (3:4) i la quinta (3:2). Per 

últim, un cop coneguda la teoria de les esferes i les relacions matemàtiques entre els 

intervals més consonants, hem realitzat una sèrie de càlculs per confirmar o refutar la teoria 

de Pitàgores sobre la constitució de l’Univers. Hem calculat les ràtios entre les distàncies 

dels diferents planetes dels Sistema Solar respecte del Sol amb la distància entre la Terra i 

el Sol i només n’hem obtingut la de Mart que s’aproximaria a l’interval de quinta (3:2) i la de 
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la pròpia Terra que s’aproximaria a l’interval uníson (1:1). Així doncs, deduïm que només és 

casualitat, ja que cap més planeta del nostre sistema segueix aquestes proporcions. 

D’aquesta manera, hem aconseguit focalitzar el primer intent de relació de música i 

matemàtiques en la figura de Pitàgores, que és considerat per molts com a pare de la 

música i de les matemàtiques. 

 En el següent apartat, la música, la física i la matemàtica, hem volgut estudiar la música 

des d’un punt de vista totalment objectiu i matemàtic, que és la física; hem construït les 

escales més importants dins la música de forma matemàtica; i hem fet un repàs al llarg de la 

història de la música dels compositors més importants que van aplicar les lleis matemàtiques 

de forma deliberada en les seves composicions. En l’apartat de física, hem exposat les 

diferents propietats que caracteritzen una ona sonora, com ara l’amplitud, la freqüència, el 

timbre, el patró d’ona, etc. i les seves relacions amb la percepció musical humana, que 

serien ampliades en l’apartat posterior de l’oïda. Seguidament, basant-nos en les propietats 

del so estudiades en l’apartat de física, hem aconseguit construir, una per una, cadascuna 

de les escales musicals més importants de la música de forma matemàtica, multiplicant i 

dividint freqüències per nombres enters. Per últim, en l’apartat de proporcions matemàtiques, 

on volíem establir relacions matemàtiques en la música sense haver-les de relacionar amb el 

monocordi, amb la física ni amb l’oïda, hem trobat el nombre més important de l’harmonia, 

tant musical com artística en general, el nombre Phi. Hem arribat a la seva obtenció de forma 

geomètrica i en quins casos sol aparèixer aquest característic nombre. A continuació, hem 

exposat els diferents recursos matemàtics que utilitzaven compositors afamats dins la 

història de la música en la creació de les seves obres: Guido d’Arezzo (s.XI) amb una tècnica 

de composició per associació de notes a les vocals d’un text; Guillaume Dufay (s.XV) amb la 

derivació del tempo dels seus motets utilitzant la secció àuria i translacions geomètriques; 

Wolfgang Amadeus Mozart (s.XVIII) amb la simbologia numèrica masònica i el joc de daus 

de Musikalisches Würferspiel; Beethoven (s. XVIII-XIX) amb la utilització de la sèrie de 

Fibonacci en la 5a simfonia; Béla Bartók (s. XIX-XX) amb la construcció de l’escala Fibonacci 

i Iannis Xenakis (s. XX) amb l’aplicació de la llei dels grans nombres, la distribució aleatòria 

de punts en un pla, etc.  

 Seguint el fil conductor de la producció del so i la percepció del mateix i com ja havíem 

vist les qualitats de l’ona sonora en l’apartat anterior de física, en el següent apartat hem 

aprofundit en com l’oïda és capaç de captar les diferents magnituds que caracteritzen l’ona 

sonora i en quines parts de l’aparell auditiu estan localitzades les funcions que permeten 

descodificar les característiques del so per convertir-les en impulsos elèctrics que mitjançant 
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les neurones arribaran al cervell i aconseguiran que tinguem la percepció de la música. En la 

percepció de la freqüència, que té lloc en la còclea, també hem trobat una relació 

matemàtica: les diferents freqüències són captades per aquest aparell segons la distància 

entre les neurones excitades pel moviment (en què ha estat convertit l’ona sonora mitjançant 

els petits ossets localitzats a l’oïda) i la seva relació és logarítmica. Així hem assolit un altre 

dels objectius proposats a l’inici del treball, que acabarem en l’apartat següent del cervell. 

 A continuació, arribem als impulsos nerviosos creats per l’estímul auditiu al cervell. 

Primerament, hem hagut de diferenciar els dos hemisferis cerebrals, ja que cadascun d’ells 

té unes funcions complementàries amb el seu oposat i hem relacionat aquesta asimetria 

cerebral amb la percepció de la música, la seva execució i el seu ensenyament. Hem 

estudiat l’asimetria cerebral mitjançant diferents mètodes: la comissurotomia, la desconnexió 

farmacològica i l’escolta dicòtica. Aquests mètodes han arribat a establir les diferències entre 

l’hemisferi esquerre, més analític i relacionat amb activitats temporoseqüencials i l’hemisferi 

dret, més sintetitzador, que capta estructures i relacionat amb activitats de tipus espacials. 

Així, en relació amb la música, l’hemisferi esquerre intervé en la part més tècnica i 

matemàtica de la música, mentre que l’hemisferi dret està més lligat a les emocions que la 

música suscita en les persones i la globalització i reconeixement d’obres musicals. D’aquesta 

manera, donat que els hemisferis cerebrals treballen de forma compenetrada i es 

complementen mútuament, trobem aquí una altra relació entre la música i les matemàtiques, 

que també té a veure amb la forma d’estructuració o d’elementarisme a l’hora de percebre 

els objectes, de forma que acomplíem un altre dels objectius fixats a l’inici, a més de 

relacionar-lo amb l’objectiu bàsic d’establir la relació música-matemàtica. 

 Seguidament hem estudiat les diferents escales des del punt de vista cultural. Hem partit 

de l’escala major per construir la resta d’escales i modes més importants de la música 

occidental, amb les seves fórmules de construcció de tons i semitons i les hem comparat 

segons els seus intervals matemàtics amb escales d’altres parts del món, obtenint dos 

intervals que són comuns en totes elles: l’interval d’octava i el de quinta. En el subapartat 

d’harmonia hem estudiat la formació de diferents acords amb els graus de l’escala i quin 

caràcter proporcionaven els diferents graus modificats de l’escala a cadascun dels acords 

obtinguts. Així, hem aconseguit comparar de forma matemàtica les diferents músiques 

d’arreu del món mitjançant els intervals de les seves escales, que també era un objectiu 

previ que ens havíem fixat. 

 Per últim, gràcies a tots els coneixements obtinguts en tot el procediment del treball, i 

sobretot en la formació d’escales i d’acords, hem composat una peça musical simple 
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utilitzant l’escala menor natural de do sostingut i els acords corresponents als graus més 

importants dins d’aquesta escala. Per tant, hem pogut portar a la pràctica els coneixements 

adquirits i hem assolit el nostre últim objectiu, tot seguint un procediment de composició 

bastant rigorós, ja que primer hem determinat la melodia, després hem construït una segona 

melodia que acompanyés la primera i per últim hem estudiat aquesta melodia per determinar 

els acords que l’harmonitzaven de la millor forma. 
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12. Conclusions 

 

  En finalitzar el treball de recerca i vistos els resultats que hem obtingut, resulta 

primordial arribar a unes conclusions finals en funció dels resultats i el procediment seguit al 

llarg de tot el treball, ja que volem garantir que s’han complert tots els objectius inicials. 

 El primer objectiu era establir una relació entre la música i les matemàtiques. Aquest 

objectiu s’ha vist complert en cadascun dels apartats que hem anat seguint durant tot el 

treball, ja que està relacionat tant amb la part purament física i matemàtica, com en la part de 

percepció de la música en tots els seus passos com en el procediment per a la composició 

d’una peça musical. Així doncs, la conclusió que n’extraiem és que les matemàtiques estan 

presents en tots els aspectes de la música.  

 El segon objectiu era estudiar els efectes de la música sobre l’oïda humana i la 

intervenció del cervell en l’audició de la música. Com ja hem esmentat, fins i tot aquí hem 

trobat relacions matemàtiques, encara que tingui més relació amb la biologia perquè no 

estem deixant d’estudiar anatomia del cos humà, però d’acord amb els resultats obtinguts, 

també hi ha matemàtica en l’oïda, al igual que en el cervell, tot i que de forma més general. 

 El tercer objectiu era estudiar els diferents tipus de música en funció de la cultura en què 

es trobi. D’aquest apartat concloem que, encara que hi ha diferències que caracteritzen 

cadascuna de les escales de les diferents cultures, per les seves variacions intervàliques, la 

matemàtica les uneix a totes amb els intervals més consonants de quinta i octava, els quals 

ja havien estat demostrats per Pitàgores com s’exposava en apartats anteriors. 

 El quart objectiu era la composició d’una peça musical. D’aquesta part més pràctica i 

després d’estones i estones de concentració i estudi, concloem que, gràcies a apl icar tot el 

que sabem sobre música i matemàtiques, hem arribat a comprovar aquesta relació, a sentir-

la en el propi cervell, en la pròpia oïda, en la pròpia execució, en la pròpia escriptura i, al cap 

i a la fi, en la pròpia persona.   

 Així doncs, la conclusió final de tot el treball de recerca és que la música i les 

matemàtiques estan relacionades absolutament en tots els aspectes, però, que tot i que 

podem explicar la música a partir de les matemàtiques, també és necessari sentir-la per 

nosaltres mateixos per poder captar aquesta relació. 
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