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INTRODUCCIÓ 

Qui va ser Pitàgores? Quins pensaments filosòfics defensava? Va tenir 

alguna relació en el naixement de la música? 

 

Aquestes són algunes de les preguntes que pretén respondre aquest treball, 

en el que es comença parlant de la figura de Pitàgores, fent un repàs per la 

seva filosofia, per descobrir més tard la seva importància en la historia de la 

música i la matemàtica, analitzant les seves teories musicals (i les seves 

proporcions numèriques) i la seva teoria de la música de les esferes 

(desenvolupada més tard per Kepler, entre d’altres). 

 

El treball s’estructura en tres parts diferenciades; dues teòriques, de tres 

capítols cadascuna, i una pràctica, que inclou dos experimentacions. 

 

Dins la primera part, el primer capítol ens parla de la figura històrica de 

Pitàgores, de la seva vida i les seves influències com a filòsof1. 

El segon capítol ens parla de les teories filosòfiques de Pitàgores i de la 

comunitat que creà, els pitagòrics. 

El tercer capítol ens mostra la significació dels nombres per a la comunitat, 

el sentit metafísic que representaven per als pitagòrics. 

 

La segona part es centra en l’experimentació musical que va dur a terme el 

filòsof, les experiències que el van portar a construir l’escala musical (i 

l’explicació matemàtica de la mateixa), així com l’evolució de la teoria de les 

esferes que altres després d’ell han desenvolupat. 

 

                                                 
1 És important destacar la manca de fonts a l’hora de parlar de Pitàgores, 
l’obscuritat que rodeja al personatge, deguda principalment, com veurem més 
endavant, al caràcter sectari de la comunitat pitagòrica, que imposa el secretisme, 
d’aquí la manca de fonts primàries. Es troben referències a les fonts utilitzades al 
llarg de tot el treball. 
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La tercera part del treball, la part pràctica, ens dóna instruccions per a 

construir dos tipus diferents de monocordi, instrument base de 

l’experimentació musical pitagòrica. 
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Primera Part: 

PITÀGORES DE SAMOS 

“Pitàgores és el matemàtic més conegut per tothom, però, en l’àmbit més 

general de la història de la cultura, és realment un personatge cèlebre. La 

seva figura és una de les més interessants de la història del pensament. 

Racionalista i místic, filòsof i teòleg, matemàtic i experimentador, savi i 

profeta, mestre i asceta, psicòleg i orador, promotor religiós i taumaturg, 

interrogador del cosmos i instaurador d’un estil de vida, gran conversador i 

amant del silenci reflexiu, home de carn i ossos i personatge mític. 

Pitàgores és, com veurem, el primigeni inductor d’una part considerable 

dels elements culturals que, pervivint al llarg del temps, han anat 

conformant la tradició del pensament occidental des de el temps dels pobles 

hel·lènics fins als nostres dies.” 

 

Pitágoras el filósofo del número, Pedro M. González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. BIOGRAFIA I LLEGENDA DE PITÀGORES 
 

A cavall entre la història i la ficció, l’extraordinària 

figura de Pitàgores ha estat molt controvertida,  estant 

fins i tot rodejada d’una espècie d’halo misteriós que 

envolta les llegendes i tradicions sobre el personatge. 

Considerant la reverència religiosa de què gaudí i el 

ràpid creixement i difusió d’un aura de llegenda sobre 

el seu nom, s’ha arribat a dubtar de la seva existència, 

creient que l’origen del personatge podria haver estat lligat a un mite grec 

que permetés donar consistència i unitat a tot un cos de doctrina molt 

persistent i influent, atribuïble a una determinada personalitat que es pretén 

sigui històrica. El mateix Aristòtil, que va viure tan sols dos-cents anys 

després de Pitàgores, és molt curós amb el tema i no sembla 

comprometre’s amb atribucions personals a Pitàgores de doctrina 

matemàtica, musical o cosmològica qualsevol, parlant en canvi dels 

pitagòrics més que de Pitàgores, de qui sembla posar en dubte l’existència 

real i a qui menciona només en dues ocasions. 

 

Semblen desmentir sèriament aquestes suposicions alguns documentats 

testimonis de l’època tan pròxims a Pitàgores com Heràclit i Heròdot. 

Actualment la investigació històrica sembla haver deixat fora de dubte l’ 

historicitat de Pitàgores. 

 

De totes maneres, la figura històrica de Pitàgores ha estat molt manipulada 

pels biògrafs al llarg del temps, autors de biografies de dubtosa 

versemblança, qualificades més de novel·la que d’història degut a l’estil 

laudatori sobre les peripècies científiques i l’ensenyament del filòsof. 

 

Pitàgores era natural de Samos, una de les illes del Dodecanès, pròxima a 

Milet. S’admet com a data probable del seu naixement l’any 569 aC. Com 

asseguren Heràclit i altres escriptors, son pare fou Mnèsarc, potser un ric 

comerciant de Tir, tal vegada joier i gravador de pedres precioses, i sa mare 

Pítia, natural de Grècia. 

 
 



6 
 

Poc es coneix de l’adolescent i jove Pitàgores. És possible que viatgés amb 

el seu pare a Fenícia, Caldea i al sud d’Itàlia. Pitàgores hagué de rebre una 

educació excel·lent, iniciada amb l’aprenentatge de la lira i la recitació de 

poesia lírica i èpica, sobretot la d’Homer. La seva formació intel·lectual va 

tenir lloc a la seva illa natal sota la direcció dels filòsofs Ferècides, qui li 

inculcaria l’orientació religiosa, i Hermodomas, de qui aprendría la 

matemàtica i l’astronomía de Tales (és molt probable que Pitàgores visités 

Tales a Milet i aprengués directament d’ell, el que tant cronològicament com 

geogràficament hagués estat possible). Així doncs, pot ser que Pitàgores 

hagués rebut ensenyament directe de Tales i Anaximandre i que, àvid de 

coneixements, en esgotar les fonts del saber grec de l’època, amb l’ànima 

inquieta viatgera dels grecs i aconsellat per l’experiència personal de Tales, 

anés a Egipte i Mesopotàmia, on sacerdots i escribes el degueren fer 

partícip no només de la ciència exotèrica, com a Tales, sinó també de la 

ciència esotèrica que impregnaria tota la seva elaboració científica i la 

transmissió de la mateixa als seus deixebles. És possible fins i tot que en les 

seves peregrinacions Pitàgores arribés a la Índia, d’on, com a Egipte i 

Mesopotàmia, assimilaria, a més de coneixements matemàtics i 

astronòmics, molta tradició religiosa, en particular les doctrines de la 

reencarnació i la transmigració de les ànimes. També se li atribueixen 

viatges arreu del Mediterrani des de Fenícia fins les columnes d’Hèrcules 

(l’actual Gibraltar) i d’aquí a la Gàl·lia i Gran Bretanya per aprendre dels 

druides. El saber mil·lenari d’egipcis, fenicis, jueus, àrabs, caldeus, perses, 

indis i druides hauria conformat, segons tradicions llegendàries, 

l’extraordinària saviesa de Pitàgores. 

 

Si bé disposem de molta literatura fantàstica sobre els viatges de Pitàgores, 

sembla ser, segons Heròdot (segle V aC), Isòcrates i Aristoxé (segle IV aC), 

que els únics viatges que es poden assegurar són cap a l’any 535 aC a 

Egipte, on conviuria amb els sacerdots als centres iniciàtics d’Heliòpolis i 

Memfis, i tal vegada a Babilònia l’any 525 aC, traslladat presoner quan el rei 

Cambises va envair Egipte. Encara que per raons cronològiques no és 

possible, algunes tradicions asseguren que a Babilònia Pitàgores conegué a 

Zarathustra. La justificació de tanta activitat viatgera explica la manifesta 
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semblança d’algunes de les idees pitagòriques primitives de tema 

matemàtic i religiós amb el pensament d’Orient. 

 

Enriquit amb la saviesa oriental i sentint-se amb el 

deure de la transmissió de la veritat i el 

coneixement, en tornar, amb poc més de quaranta 

anys a Samos, Pitàgores començà a exposar 

doctrines filosòfiques i religioses que segons uns no 

van ser enteses pels seus conciutadans degut al seu 

alt grau d’abstracció i segons altres el van enfrontar 

amb el tirà Polícrates, de manera que es va decidir a abandonar la seva 

ciutat natal per establir-se a Crotona, colònia dòrica de la Magna Grècia, 

situada a la costa sud-est d’Itàlia. 

 

En arribar a Crotona, i a petició dels seus habitants, Pitàgores va donar 

quatre discursos públics en aquest ordre: 1) als joves (recomanant-los 

respecte envers els ancians, disciplina i moderació, així com defensant la 

importància de l’educació en general); 2) als governants (empenyent-los a 

la defensa de la veritat i la justícia, movent-los a donar un exemple en la 

seva vida privada); 3) als nens (etapa de la vida crucial en l’educació i la 

formació, aprendre a escoltar per a aprendre a parlar, il·lustrar-se amb 

l’experiència dels grans); 4) a les dones (conducta virtuosa, noblesa moral, 

promoure la religiositat dins la família, bona administració de l’economia 

domèstica). 

 

El contingut d’aquests discursos està ple de recomanacions morals que 

ponderen la virtut per sobre de tots els demés valors com a element clau de 

l’harmonia interna de l’home amb sí mateix i amb el seu entorn. La 

importància que això té és essencial per a comprendre la finalitat de les 

doctrines pitagòriques, ja que els estudis filosòfics, matemàtics i 

cosmològics que emprendrà dins la seva comunitat seran factors d’elevació 

moral per a la direcció de l’existència i elements essencials d’un determinat 

estil de vida que imposarà als seus deixebles. Pitàgores esmenta en els seus 

discursos virtuts concretes com la generositat, l’amabilitat, la benevolència, 

la prudència, la modèstia, l’austeritat, etc., com a elements fonamentals de 
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la concòrdia, harmonia i amistat, i remarca la necessitat de la coherència 

entre el pensar i el fer. 

Pitàgores es mostrava davant la gent de Crotona com un home ple de 

majestat, distinció i excel·lència, posseïdor d’una reconeguda bellesa física i 

d’una sàvia eloqüència i una ciència profunda i extensa, adquirida no només 

dels llibres sinó també en les conversacions amb savis. És comprensible que 

els discursos de Pitàgores impactessin a tota la comunitat, provocant sobre 

les seves ments i els seus sentiments una revolució quasi màgica que 

transformaria l’esperit, el cor i la voluntat de tota la ciutat. 

 

Pitàgores fou acollit a casa de Miló, un famós atleta de Crotona de gran 

fortalesa, victoriós dotze vegades als Jocs Olímpics. Alguns historiadors 

asseguren que allà hi vivia Teano, tal vegada filla de Miló, qui va arribar a 

ser alumna predilecta de Pitàgores, i, segons alguns biògrafs, esposa 

d’aquest i mare de dos filles i un fill anomenat Telauges, del que s’especula 

fou mestre d’Empèdocles. També es diu que Teano va escriure una biografia 

de Pitàgores, que no ha arribat als nostres temps. 

 

Pitàgores fundà a Crotona una societat de caràcter científic i religiós amb 

característiques de secta animada pel culte ritual que recorda als adoradors 

d’Orfeu i Dionisos, on las harmonies i misteris de la matemàtica i de la 

filosofia eren parts essencials del ritual òrfic, l’influencia de la qual no tardà 

a fer-se ressò en tota la Magna Grècia i fins i tot a Roma. 

 

Com de tants altres aspectes de la vida de Pitàgores, no es coneixen amb 

seguretat els detalls dels seus últims dies, disposant de multitud de 

llegendes i versions diferents de la seva mort. El secretisme i misteri de la 

secta així com algunes intervencions polítiques van despertar l’hostilitat de 

les classes rectores de Crotona, agrupades al voltant del tirà Ciló, qui volia 

venjar-se de Pitàgores per haver estat rebutjat com a membre de la 

comunitat. En l’any 510, després d’una sublevació sense èxit a la veïna 

ciutat de Sibaris, els sediciosos van buscar asil a Crotona, el consell de la 

qual es va reunir per a decidir el destí dels revolucionaris. Després de les 

intervencions de Pitàgores, qui versà sobre els sentiments de solidaritat 

humana amb l’eloqüència que el caracteritzava, les portes de la ciutat es 
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van obrir per donar refugi als qui el demanaven. Davant d’això, els sibarites 

van declarar la guerra a Crotona, però els exèrcits d’aquesta, comandats 

per Miló, aniquilaren el contrari i van destruir cruelment la abans luxuriosa 

Sibaris (aquesta contesa es troba documentada històricament). Aprofitant 

les disputes sobre el repartiment del botí, Ciló estimulà demagògicament les 

multituds, que van incendiar la casa de Miló, on es trobaven reunits els 

pitagòrics, i no més uns quants van poder escapar amb vida. 

 

Fins aquí el que es considera històric. A partir d’aquest punt, els relats es 

multipliquen. Pot ser que Pitàgores aconseguís refugiar-se amb alguns dels 

seus seguidor a la propera Lócride, traslladant-se després a Tàrent i 

finalment a Metaponto, on moriria al voltant de l’any 500 aC.  

Altres versions asseguren que Pitàgores morí a l’incendi o durant la fugida. 

 

Els supervivents dels fets 

de Crotona i els seus 

successors en la doctrina 

serien els encarregats de 

difondre la saviesa 

pitagòrica constituint, 

així, el germen de la 

futura Acadèmia 

platònica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Detall de L’escola d’Atenes, de Rafael, on es veu a Pitàgores en primer 

pla. 
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2. LA COMUNITAT PITAGÒRICA 
 

El sistema de pensament de Pitàgores es basava en el progressiu 

descobriment i contemplació del cosmos com un univers ordenat per unes 

lleis cognoscibles, que sota un impuls religiós havien d’incidir, com a rèplica 

sobre l’home, en una vida harmoniosa amb un mateix i amb la societat. 

Sota aquests pressuposats vitals, Pitàgores funda una comunitat on els 

caràcters i matisos científics i religiosos estan íntimament associats de 

forma mística. En realitat, Pitàgores arriba a una harmoniosa síntesi entre la 

mística de l’esperit religiós oriental (del que s’impregna en els seus viatges 

per Orient) i la científica contemplació de l’univers, desenvolupant un potent 

moviment cultural que arribà a ser molt més que una escola de pensament, 

un estil de vida, del que ens parlarà Plató a La República: “Pitàgores 

constituí en vida un guia didàctic per a aquells qui l’estimaven per la seva 

conversació, [...] llegant a la posteritat un mètode de vida, [...] deixant 

deixebles que encara avui semblen distingir-se dels demés homes per un 

génere de vida que anomenen pitagòric”. 

 

La impressió causada pels discursos pronunciats a la seva arribada a 

Crotona segurament propicià l’aparició de sol·licituds per a exercir de 

mestre moral de joves i adults. Donat que la formació integral havia 

d’incloure consideracions científiques Pitàgores organitzà dos tipus 

d’ensenyament, que donarien lloc als dos tipus de membres de la primitiva 

comunitat pitagòrica: els matemàtics (coneixedors), joves especialment 

dotats per al pensament abstracte i el coneixement científic, i els 

acusmátics (oients), homes més senzills, però igualment sensibles, que 

reconeixien la veritat de forma intuïtiva a través de dogmes, creences, 

sentencies orals indemostrables i sense fonament, principis morals i 

aforismes.  

 
La diferenciació entre els dos grups de pitagòrics, que es correspon amb les 

dues tendències, racional i religiosa (convergents en el propi Pitàgores), 

tindria un paper decisiu en la posterior evolució de la comunitat. Els 

acusmátics eren devots religiosos que es van encarregar de vetllar per la 

puresa de l’estil de vida pitagòric, les essències primitives i la fidelitat a la 

doctrina pitagòrica original, mentre que els matemàtics (no compromesos 
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solament amb el cultiu de les matemàtiques sinó amb la totalitat del 

coneixement) es consideraven continuadors de l’esperit especulatiu de 

Pitàgores. Les dues tendències, conservadora i progressista, van haver 

d’enfrontar-se necessàriament, la qual cosa degué d’ésser una de les raons 

(entre d’altres) de la divisió i dispersió de la comunitat després de la 

desaparició de Pitàgores. 

 

La pertinença a la 

fraternitat pitagòrica 

suposava tota una 

sèrie de ritus d’i 

niciació, juraments i 

cerimònies, en una 

atmosfera 

d’esoterisme, fervor 

religiós i entusiasme 

místic, al llarg d’un 

extraordinàriament 

penós i llarg noviciat, amb experiències dirigides a l’enfortiment de l’esperit, 

el foment de la humilitat i la progressiva assimilació de l’ideari pitagòric, 

presidit en el seu conjunt pel silenci, la disciplina, la sobrietat i la paciència, 

en la que cada jornada començava abans de l’alba amb interminables 

plegaries religioses impregnades d’una gran solemnitat mística, a les que 

seguien cants musicals acompanyats d’una sublim poesia, meditació, 

conversació, passeigs solitaris, matemàtiques, religió, atletisme, metafísica, 

en una roda sens fi que només es detenia per als escassos menjars i les 

mínimes hores de son en un llit de pedra. 

 
Superades les proves, la durada de les quals era variable fins a un màxim 

de vuit anys, el neòfit passava a ésser membre de ple dret de la comunitat, 

encara que no per això canviaven molt els paràmetres generals de la vida 

quotidiana. L’aprenentatge suposava no només un gran esforç intel·lectual 

sinó també una rigorosa autodisciplina, un control estricte de cada hora del 

dia, una vida sana basada en una dieta especial i la pràctica d’activitats 

esportives. 

Pitagòrics cel·lebrant la sortida del Sol. 
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Els pitagòrics es regien per un codi de conducta molt estricte, que incloïa la 

comunitat de béns (comunisme integral) i un sever règim físic i 

gastronòmic, en particular un inviolable règim vegetarià, ja que professaven 

la doctrina de la metempsicosi o transmigració de les ànimes, de manera 

que no podia ésser sacrificat cap animal davant el temor que es tractés de 

la nova forma de l’ànima d’un amic mort. El principal objectiu de la doctrina 

pitagòrica era la purificació de l’ànima o catarsis, d’aquí la permanent 

persecució dels estudis filosòfics i matemàtics com a base moral en la 

direcció de la vida. Les mateixes paraules filosofia (amor al coneixement) i 

matemàtica (el que s’aprèn), sembla que van ésser encunyades pel propi 

Pitàgores per a descriure les seves activitats intel·lectuals. La comunitat 

pitagòrica vinculava íntimament mística, religió i ciència; geometria, música 

i cosmologia; aritmètica, metafísica i filosofia, ànima i esperit; en una 

harmoniosa síntesi. 

 
La comunitat pitagòrica era una autèntica església (en el sentit original de 

comunió d’ànimes associades per una fe comuna i per unes mateixes regles 

de vida) integrada i mantinguda pels mèrits del seu fundador, per una 

teologia mística elevada, per una moral ascètica i per una atmosfera de 

fraternitat. 

 

La pèrdua de documents de l’època ha afavorit el fet de que Pitàgores i la 

seva escola estiguin envoltats d’una certa obscuritat, d’ombra. Altra de les 

dificultats per a la identificació de la seva figura radica en el fet de que la 

associació es basava en el secret. Pitàgores, gran coneixedor de la 

psicologia de l’ànima humana, havia de promoure el secretisme per a 

mantenir la cohesió de la secta i de la seva autoritat indiscutible. El misteri 

rodejava l’ordre; els seus afiliats juraven no revelar els coneixements que 

rebien, la qual cosa fa impossible l’atribució d’un determinat descobriment a 

una persona concreta. Totes les investigacions eren atribuïdes a Pitàgores, 

encara que haguessin estat realitzades  per altres, els noms dels quals 

romanien dins l’anonimat. 

 

Els pitagòrics utilitzaven com a símbol esotèric d’identificació un emblema 

secret que els permetia reconèixer-se com a membres de la comunitat. Es 
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tracta d’un anagrama determinat per l’estrella pentagonal (estrella de cinc 

puntes), que s’obté en traçar totes les diagonals d’un pentàgon regular o 

prolongant els seus costats, que s’anomenava pentacle, pentalfa o 

pentagrama místic. 

 

El pentagrama místic fou un dels tòpics geomètrics més importants de 

l’escola pitagòrica per les seves propietats geomètriques, de les quals neix 

el seu simbolisme místic. 

  
 
Una de les curioses propietats del pentagrama 

que imposava respecte als pitagòrics era la 

següent propietat: “L’estrella pentagonal pot ser 

traçada pel moviment d’un punt sense passar 

dues vegades pel mateix costat.” 

 

Les doctrines pitagòriques. Els Versos d’or 

Amb Pitàgores apareix per primer cop una nova forma de vida, 

desenvolupada en una comunitat religiosa tancada, aglutinada per unes 

normes de conducta i un ideari comú fonamentat en tota una doctrina sobre 

l’home, l’ànima, la societat, el cosmos, etc. És la fe en aquest sistema el 

que mou als seus membres i els porta a l’estudi i a l’especulació matemàtica 

i cosmològica, però s’ha de tenir en compte que l’adquisició de coneixement 

participava més del caràcter d’una iniciació religiosa que d’una simple 

investigació; és a dir, la seva activitat científica és una conseqüència de la 

doctrina i el tipus de vida anomenat pitagòric, i no el mòbil inicial, com 

passa a l’Acadèmia platònica o al Liceu d’ Aristòtil.  

 

Els Versos d’or són una síntesi del conjunt de les doctrines pitagòriques i 

permeten fer-se una idea del que era la seva moral i dels preceptes que 

regien la vida de la comunitat. La seva atribució a Pitàgores és errònia, són 

producte del resultat d’una recopilació dels pitagòrics anteriors al segle III 

aC. Sempre han gaudit d’un gran prestigi, no només entre els pitagòrics 

sinó també entre molts homes il·lustres que els van prendre com a 

catecisme de moral pràctica i religiosa.  
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Els podem dividir en tres grups. De l’1 al 46 tracten de la filosofia pràctica 

amb la que s’arriba a la virtut moral, antesala del coneixement de la veritat 

que ensenya la filosofia contemplativa continguda en els versos 47 a 57. 

Amb la virtut i la veritat entrem dins la filosofia iniciàtica dels versos 57 a 

71, que ens portaria mitjançant l’exercici de la nostra raó a la unió amb la 

intel·ligència divina i a la recuperació del estat original de beatitud de 

l’ànima. 

 

Es versos són: (en castellà, extrets de Pitágoras, el filósofo del número de 

Pedro M. González Urbaneja) 

 

1. Honra a los dioses inmortales del modo establecido por la ley. 

2. Venera el juramento y también a los nobles héroes 

3. Y lo mismo a los genios subterráneos, de acuerdo con los ritos tradicionales. 

4. Honra a tu padre y a tu madre así como a tus parientes. 

5. Haz tu mejor amigo a quien sobresalga por sus virtudes. 

6. Sé amable con tus palabras y útil con tus obras. 

7. No te enojes por las faltas leves que cometan tus amigos. 

8. Actúa según tus facultades, teniendo en cuenta que el poder está muy cerca de la 

necesidad.  

9. Aprende que, por una parte, las cosas son así; y por otra, acostúmbrate a dominar lo 

siguiente: 

10.  Primero el estómago y después el sueño, el impulso sexual y la ira. 

11.  No cometas ninguna acción vergonzosa. 

12.  Con otro ni a solas, porque, ante todo, te debes respetar a ti mismo. 

13.  Sé justo en palabras y actos. 

14.  Y razonable y sensato en todo lo que hagas. 

15.  No olvides que la muerte es el destino de todos. 

16.  Y que es condición de la fortuna aumentar y disminuir. 

17.  Los sufrimientos que la suerte proporciona a los hombres proceden de los dioses. 

18.  Soporta tu destino sin indignarte. 

19.  Aunque es conveniente que corrijas este destino según tus facultades.  

20.  Ten presente que el destino no da más sufrimiento a los buenos. 

21.  De las muchas palabras que pronuncian los hombres, unas son buenas y otras son 

malas. 

22.  Que ellas no te turben ni ejerzan influencia sobre ti. 

23.  Soporta con paciencia y dulzura la mentira. 

24.  Procura cumplir siempre lo que te voy a decir ahora: 
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25.  Que nadie, ni con palabras ni con actos, 

26.  Te convenza de que debes hacer o decir lo que no sea mejor. 

27.  Reflexiona antes de cometer una acción estulta 

28.  Pues es propio de los hombres decir palabras necias y ejecutar actos malos 

29.  Realiza ahora lo que no pueda perjudicarte después. 

30.  Abstente siempre de lo que no conozcas. 

31.  Aprende todo lo necesario para que tu vida sea más feliz. 

32.  No conviene que descuides la salud de tu cuerpo 

33.  Para lo cual procurarás descubrir la justa medida en comidas, bebidas y ejercicios 

físicos. 

34.  Entiende por justa medida lo que no te cause dolor. 

35.  Acostúmbrate a llevar una vida pura, limpia y viril. 

36.  Procura no hacer nada que pueda traer la envidia sobre ti. 

37.  No gastes insensatamente, como los que ignoran la honesta proporción de lo bello. 

38.  Pero tampoco seas avaro. Lo mejor en todo es la justa medida. 

39.  Haz lo que no te perjudique, pero reflexiona antes de obrar. 

40.  No permitas que el dulce sueño cierre tus ojos. 

41.  Sin haber repasado contigo mismo lo que hayas hecho durante el día. 

42.  ¿En qué he faltado? ¿Qué he hecho? ¿He omitido alguna obligación? 

43.  Repasa también todas las acciones que hayas realizado, empezando por la primera y 

sin olvidar ninguna. 

44.  Repréndete si has cometido algún acto malo y regocíjate con los buenos.  

45.  He aquí lo que debes hacer. He aquí la tarea que reclama tu cuidado. 

46.  He aquí o que debes amar. He aquí lo que te encaminará por la senda divina. 

47.  ¡Lo juro por Aquél que ha dado a nuestro alma la Tetractys, fuente y raíz de la 

Naturaleza eterna! 

48.  Antes de empezar cualquier tarea. 

49.  Pide a los dioses que santifiquen tu esfuerzo. 

50.  Si pones en práctica estas normas, conocerás los lazos que unen a los dioses 

inmortales con los hombres mortales. 

51.  Y aprenderás a conocer los elementos que pasan y los que permanecen. 

52.  Y conocerás, como es justo que se conozca, que la Naturaleza es una y semejante 

en todo. 

53.  Y así no esperarás lo que no puede esperarse, ni habrá secreto alguno para ti. 

54.  Y sabrás también que los hombres padecen los males que ellos escogen 

55.  Porque son tan desgraciados que no ven los bienes que están a su lado. 

56.  Ni los oyen, porque son muy pocos los que saben librarse del mal. 

57.  Tal es el destino que ciega su mente. Como cilindros que ruedan 

58.  Van de un sitio para otro padeciendo males infinitos. 

59.  Impotentes para reconocer la discordia funesta que es la innata. 
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60.  A la que no voy a provocar, sino esquivarla huyendo de ella. 

61.  Padre Zeus; tú podrías liberar a los hobres de innumerables males. 

62.  Mostrando a cada uno el genio que lo guía. 

63.  Y en cuanto a ti, hombre, ten confianza, porque la raza de los mortales es de origen 

divino, 

64.  Y su naturaleza sagrada le revela todas las cosas. 

65.  Practicando lo que te ordeno, disfrutará de sus beneficios. 

66.  Y en cuanto sea curada tu alma quedarás libre de todos los males. 

67.  Evita los alimentos indicados en los libros de las Purificaciones y de la Salvación del 

alma. 

68.  Sin embargo, reflexiona sobre cada cosa. 

69.  Tomando como guía del carro de tu alma la receta razón. 

70.  Y una vez que te hayas liberado de tu envoltura carnal, irás al éter impalpable 

71.  Y serás inmortal: un dios incorrupto en vez de mortal. 

 

Els preceptes que recullen els Versos es llegien cada matí, formant part de 

la declaració d’intencions per al nou dia, i també per la nit, com a examen 

de consciència diari. Alguns personatges del mon romà com Ciceró i Sèneca 

feien el mateix, segles més tard, emulant als pitagòrics. 

Immortalitat de l’ànima. Metempsicosi 

Entre les doctrines pitagòriques ocupen un lloc primordial les seves 

concepcions sobre l’ànima, que es troben sintetitzades en quatre punts d’un 

fragment de Porfiri, el qual reprodueix un testimoni de Dicearc (alumne d’ 

Aristòtil) sobre el tema: 

 

“Els fets següents, en particular, van ésser universalment coneguts: 1) que 

va sostenir l’ immortalitat de l’ànima, 2) que aquesta emigra a espècies 

d’éssers vius, 3) que els fets passats es reprodueixen en un procés cíclic on 

res no es nou [mite de l’etern retorn d’origen persa], i 4) la consideració de 

totes les coses vives com a pertanyents a un mateix gènere. Aquestes són 

les doctrines que es diu que Pitàgores fou el primer en introduir a Grècia.” 

 

Pels pitagòrics la immortalitat de l’ànima és una idea de gran importància 

dins el seu esquema filosòfic i que suposa un canvi radical respecte del 

pensament grec anterior, articulat pels poemes homèrics (equivalents als 

llibres sagrats d’altres pobles), per a qui l’única realitat consistent era el 
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cos. També per a Homer, una espècia d’ànima, la psyche, sobrevivia 

després de la mort, però aquest pensament no consolava als herois perquè 

es tractava d’un simple simulacre, desproveït de força segons la concepció 

homèrica de l’ombra dels difunts. Parlar de l’ immortalitat de l’ànima 

humana dins d’aquest àmbit de creences era una autèntica blasfèmia; 

només els déus eren immortals. 

 

La religió homèrica, producte de l’esperit racional de les costes jòniques, va 

prestar un immens servei a l’esperit hel·lènic, alliberant a l’ésser humà del 

món obscur de la màgia i la superstició que dominava la vida dels pobles 

limítrofs, i fou sens dubte un dels components del miracle grec. Però, amb 

el pas dels segles, el grec, incapaç d’imitar a l’heroi homèric, sentirà anhels 

i desigs del cor que no seran satisfets per l’arbitrarietat de divinitats 

capritxoses, massa humanes; sentint-se víctima de les injustícies d’aquest 

món, busca compensació en un altre. Entren en joc, a més, el culte mistèric 

d’Eleusis (cultes celebrats en honor a les deesses Deméter i Perséfone, a la 

ciutat d’Eleusis, propera a Atenes) i els rituals òrfics, que concebien la 

naturalesa humana com a una amalgama divina i terrenal, i que tenen com 

a objectiu l’ intensificació de l’element diví, donant una base ferma a 

l’esperança de la immortalitat. 

 

És dins d’aquest marc de pensament religiós d’on sorgeixen i en el que es 

situen les concepcions pitagòriques de l’ànima. Els pitagòrics no només 

utilitzaren els textos del ritual òrfic; algun d’ells s’atribueix al propi 

Pitàgores. 

 

Eleusis pretenia l’ immortalitat mitjançant la revelació individual. Els òrfics 

hi afegiren la pràctica d’una sèrie de prescripcions religioses i morals. 

Situant-se dins aquest context elèusic i òrfic, el camí de la salvació és, per a 

Pitàgores, indestriable a la filosofia. Per tant, l’objectiu principal de la seva 

doctrina era la purificació de l’ànima a través de l’especulació matemàtica i 

filosòfica. 
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Els pitagòrics consideren l’univers com un tot, una criatura viva i eterna, 

manifestació d’un poder diví anomenat Intel·ligència o Ànima, causa del 

moviment físic, que respira en l’aire que l’envolta. Si l’home també viu 

mitjançant la respiració (de vegades s’associava l’ànima humana amb 

l’aire), el parentesc natural de l’home (microcosmos) amb l’univers 

(macrocosmos) ha de ser íntim. L’univers és un, etern i diví. Els homes són 

molts, estan separats i són mortals. Però l’essència de l’home, l’ànima, és 

immortal, perquè és un petit fragment, una espurna de l’ànima còsmica, 

divina i universal, encara que temporalment visqui presonera dins un cos 

terrenal i, a través de consecutius processos de purificació transmigri de cos 

en cos (d’home o animal, per això tots els components de la naturalesa 

animada són parents), fins a desprendre’s totalment de tota impuresa 

carnal i escapar del cicle de la reencarnació, aconseguint la beatitud final, 

unint-se amb l’ànima universal, eterna i divina, a la que per pròpia 

naturalesa pertany. Aquest procés, pot ésser accelerat mitjançant l’ús de la 

raó i l’observació per a l’obtenció de coneixement, és a dir, mitjançant la 

filosofia. 

 

En síntesi, pels pitagòrics l’ànima de l’home és de naturalesa divina, 

immortal i eterna. Per causes inexplicades l’ànima havia estat expulsada en 

temps immemorials de la morada dels déus i empresonada com a càstig 

dins el cos humà. Per a retornar a la seva estància divina, l’ànima ha de 

purificar-se (com el cristià, mitjançant el baptisme, del pecat original) 

formant part d’una roda de reencarnacions, la vida de les quals depèn de la 

vida anterior (metempsicosi). Com a complement de la metempsicosi, els 

pitagòrics creien en l’expiació. Les desgràcies o ventures de la nostra vida 

son el càstig o recompensa per l’anterior. Els homes no han de culpar dels 

seus mals a ningú més que a ells mateixos. Per tant, una vida actual 

criminal o pecaminosa implicarà una següent expiació. 

La idea pitagòrica de la divinitat 

Si realment els Versos d’or contenen el seu pensament, sembla ser que 

Pitàgores creia en un Déu suprem, creador del món, causant de l’harmonia 

universal que presideix el cosmos, i també en déus subalterns, inferiors en 

jerarquia: els déus immortals, els nobles herois i els genis subterranis. Els 
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primers habiten els astres, els segons l’èter i els tercers la Terra. Plató, al 

Timeu, accepta aquesta jerarquia de déus i explica com el Déu suprem creà 

als demés i com, per ordre seva, els demiürgs2 crearen els homes. Si 

considerem que Timeu és un diàleg ple de pitagorisme, és versemblant 

afirmar que Pitàgores és l’autor d’aquesta classificació. El que sí hem de 

considerar és l’al·lusió a Déu en singular, per part de biògrafs i comentadors 

pitagòrics, per exemple en Jàmblic: “Els pitagòrics honoraven mitjançant el 

silenci a Déu, principi de totes les coses, i consideraven aquest principi 

rodejat d’insondables tenebres.”, i en Porfiri, on s’expressa que “el millor 

culte que pots oferir a Déu [segons els pitagòrics] es formar la teva ànima a 

imatge seva, mitjançant la virtut que eleva l’ànima a la pàtria divina d’on ha 

sortit.”   

Pitàgores, la ciència i les matemàtiques. 

Si la finalitat suprema de la doctrina pitagòrica era la semblança amb la 

divinitat i aquesta era concebuda com a ciència suprema, la virtut arribarà a 

través de la saviesa que ens proporciona l’especulació científica. D’aquesta 

manera, pels pitagòrics, l’accés al coneixement científic no és només un 

acte d’investigació, sinó un acte de caràcter místic i religiós. Com ja hem 

vist, religió i ciència són elements intrínsecament relacionats dins l’estil de 

vida pitagòric. 

 

Pitàgores fou el primer en utilitzar el terme cosmos 

per a definir un univers ordenat i harmoniós 

intel·ligible per l’home a través del nombre, que és el 

principi elemental, l’essència de totes les coses. 

Pitàgores arribaria a aquesta reflexió després dels 

seus viatges pels pobles d’Orient Pròxim. Dels egipcis 

aprendria que les formes de les figures geomètriques 

s’ajusten a nombres i proporcions i de Mesopotàmia 

que els moviments dels astres estan regits per lleis 

numèriques. De la seva pròpia experimentació Pitàgores dedueix que 

                                                 
2 En la filosofia platònica, l’ordenador del món a partir de la matèria primigènia 
caòtica i eterna. 

Vitrall de la Catedral de Lleó, 

amb la inscripció aritmètica 
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l’harmonia musical també està regida pel nombre. A partir d’aquests tres 

elements Pitàgores va establir que el nombre és l’essència de l’univers i que 

el nombre és l’arrel de la naturalesa eterna. Els pitagòrics buscaven el 

penetrar dins d’aquest secret de l’harmonia numèrica, ja que, un cop 

desvetllat aquest, creien possible la comprensió de l’harmonia universal. De 

fet, pels pitagòrics, la matemàtica era no només una realitat perfecta sinó 

l’autèntica realitat de la qual el nostre món no és més que una imatge 

imperfecta, una ombra en el sentit del mite de la caverna platònic. 

 

Pitàgores fou el primer en sotmetre la matemàtica a la exigència de la 

deducció lògica que, generació rere generació, fou cada cop més imperiosa. 

L’evidència sensible que concloïa amb una recepta útil, una teoria en què es 

manifestava, resultava insuficient per al filòsof, i l’obligava a transcendir el 

que fins al moment era la pràctica empírica sobre els casos particulars i a 

desenvolupar mètodes deductius que permetessin demostrar de forma 

general. És cert que, en moltes ocasions, una comprovació 

geometricoempírica de caràcter inductiu pot produir resultats esclaridors, 

com passa amb l’immensa parafernàlia de fórmules aritmètiques que els 

propis pitagòrics obtenen, però hi ha problemes transcendentals de la 

matemàtica, sobretot aquells en els que hi roman la presència de l’infinit, 

en els quals només una rigorosa demostració, com a acte intel·lectual pur, 

més enllà de l’ intuïció sensible, pot resultar satisfactòria; per exemple, 

l’estudi de d’incommensurabilitat del costat i la diagonal d’un quadrat o d’un 

pentàgon (tal vegada la primera demostració veritablement matemàtica 

realitzada pels pitagòrics). La demostració, a més de ser l’aportació 

fonamental del pitagorisme a la matemàtica, és l’element essencial en el 

trànsit del mite al logos que té lloc a la cultura grega. 

 

La demostració va molt més enllà de la simple persuasió dialèctica, en la 

que els grecs eren grans mestres. 

El quadrivium pitagòric 

Pitàgores troba el fonament matemàtic de la consonància musical, el que es 

considera la primera aplicació de la matemàtica a la descripció de les lleis 

de la naturalesa. L’aritmètica i la geometria es vinculen amb la música, que 
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d’aquesta manera esdevé una branca de les matemàtiques. Per a Pitàgores, 

la concordança de les proporcions aritmètiques, geomètriques i musicals i la 

seva extrapolació al cosmos determina que els astres emetin en els seus 

moviments uns tons musicals harmoniosos, la combinació dels quals 

produiria una bonica melodia permanent, la música de les esferes (objecte 

d’estudi de la segona part d’aquest treball). El misticisme aritmètic havia 

conduit també a Pitàgores a establir el primer sistema cosmològic no 

geocèntric. Ambdós elements pitagòrics, la música de les esferes i la seva 

cosmologia, serveixen també per a afegir a l’astronomia dins l’àmbit 

matemàtic, que queda així completat en el que posteriorment (a partir de 

Boecio – filòsof romà del s.V – qui encunyaria el terme) s’anomenà les 

quatre arts del quadrivium pitagòric: aritmètica, geometria, música i 

astronomia, que, juntament amb les tres arts del trivium: gramàtica, 

retòrica i dialèctica, constitueixen les set arts lliberals del currículum 

medieval.  

 

Plató es refereix específicament, una per una, a les quatre ciències del 

quadrivium a La República, en forma de diàleg entre Sòcrates i Glaucó, poc 

després del mite de la caverna, com a estudis imprescindibles per a la 

formació d’un filòsof o governant. 

 

Les quatre arts 

lliberals són un 

tòpic habitual 

en l’ 

iconografia 

medieval, en 

particular dins 

les grans 

catedrals, com 

la de Lleó. Es 

representen de 

manera 

al·legòrica en forma de dones, portant cadascuna d’elles atributs distintius 

de la seva disciplina. 

El quadrivium pitagòric. Fragment del còdex de Nicolo da Bologna “Les virtuts i les 

arts” de 1335 



22 
 

Segona Part:  

MÚSICA A PARTIR DE LA 
MATEMÀTICA 

“La paraula música gaudia d’un significat molt més ampli a la Grècia antiga. 

Els ensenyaments de Pitàgores incloïen música i aritmètica en forma 

conjunta. La aritmètica permetia la comprensió de l’univers físic i espiritual, 

mentre que la música era un exemple de l’harmonia universal.” 

 

La música de las esferas: de Pitágoras a Xenakis..., Federico Miyara 
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1. LA MÚSICA QUE DESCOBRÍ PITÀGORES 
 
Aquesta segona part del treball es troba consagrada a l’aspecte musical de 

la ciència pitagòrica i als descobriments efectuats pels seus membres en 

aquest camp. Com ja hem vist, els pitagòrics eren una societat hermètica i 

tancada, secreta. Tot i així, fins als nostres dies han arribat escrits de 

seguidors i detractors, els quals han permès descobrir-ne les dues línies 

principals, els descobriments que aportaren al món musical. 

 

L’escola de Pitàgores s’interessà principalment per la canònica o ciència dels 

intervals musicals, és a dir, per les relacions entre parelles de sons. En 

l’actualitat se sap que aquestes relacions poden ser caracteritzades pel 

quocient entre les seves freqüències. En aquella època, les relacions entre 

sons s’estudiaven mitjançant el monocordi, instrument format per una sola 

corda, que es subdividia en un nombre determinat de parts iguals. 

Posteriorment, en aquest treball, es mostra el recorregut fet per Pitàgores 

creant l’escala diatònica, que serví de base per a la creació de les escales 

que coneixem i fem servir actualment, juntament amb la seva explicació 

matemàtica (com a complement a aquest apartat, trobem el procés de 

construcció d’un monocordi amb material reciclable dins la part pràctica, 

més endavant). 

 

L’altra teoria de caire musical que proclamà l’escola fou la que defensa 

l’existència d’una música universal, la música de les esferes, que emeten els 

cossos celestes en els seus moviments dins l’univers. Aquesta teoria ha 

estat recentment confirmada per científics de la NASA, el raonament dels 

quals s’exposa en el tercer capítol d’aquesta segona part. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

2. COM ES PRODUEIX LA MÚSICA? 

La música pitagórica 

Savi en l’art musical, Pitàgores coneixia l’acció benèfica de la música i aplicà 

els tons musicals al tractament de malalties físiques i psíquiques, 

composant melodies capaces de neutralitzar depressions, atacs de còlera, i 

tot tipus d’alteracions emocionals, d’aquí la seva fama de miracler.  

 

Pitàgores estudià, segurament per primera vegada a la història, les lleis 

quantitatives de l’acústica i fou el primer en trobar una correlació entre els 

sons consonants o harmònics (és a dir, aquells la manifestació simultània 

dels quals origina una sensació agradable per a l’oïda: el to, l’octava, la 

quinta i la quarta) i els números, inaugurant una teoria matemàtica de la 

música. Bàsicament, Pitàgores posà de manifest de forma experimental dos 

fets: 

 

• El so produït per la pulsació d’una corda depèn de la longitud de la 

mateixa. 

• Els sons harmònics s’originen per cordes igualment tenses les 

longituds de les quals es disposen segons certes raons entre nombres 

enters. 

 

Sobre les circumstàncies en que es produí el descobriment, són moltes les 

llegendes i històries que s’han explicat. Les experiències pitagòriques sobre 

el fonament matemàtic de la música, poden ser sintetitzades en dos, 

gràcies a un fragment de Teó: “Uns obtenen les relacions numèriques dels 

sons consonants mitjançant peses, uns altres mitjançant longituds”. 

 

D’acord amb la tradició, Pitàgores passà un dia, per qüestió d’atzar, davant 

d’una ferreteria on uns ferrers colpejaven l’enclusa. Restà immòbil escoltant 

el so cadenciós dels martells, observant que el to melodiós de tres d’ells era 

alterat per la dissonància d’un quart. Sorprès davant aquest fenomen, 

demanà els martells en préstec per a realitzar una experiència científica, la 

primera de la que se’n te constància. Pesà cuidadosament els martells i els 

penjà de quatre cordes de manera que en quedar tirants tinguessin la 
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mateixa longitud. Fent vibrar les cordes aprecià que els sons que emetien 

eren els mateixos que els dels martells3 en colpejar l’enclusa. Afegint un 

tros de fang al martell que produïa la dissonància, posà la nota emesa per 

la corda corresponent en harmonia amb les altres. Com coneixia els pesos 

dels martells (que eren proporcionals a 12, 9, 8 i 6) va deduir la llei 

aritmètica que regeix els intervals musicals: el martell el pes del qual era 12 

produïa el to, el de pes 9 la quarta, el de pes 8 la quinta, i el de pes 6 

l’octava, establint la proporció 12/9=8/6, que, segons Jàmblic, “s’anomena 

musical perquè conté les relacions musicals dels sons harmònics”. Com a 

bon científic experimental, Pitàgores va repetir l’experiència emprant, en 

comptes de cordes d’igual longitud i peses diferents, peses iguals per a 

tensar cordes de diferent longitud, i observà que les que donaven el to, la 

quarta, la quinta i la octava, tenien longituds proporcionals a 12, 9, 8 i 6.  

 
L’experiència del relat apòcrif dels 

ferrers indica que Pitàgores no fou 

un simple místic religiós, sinó també 

un dels artífex de la revolució 

científica dels filòsofs físics jònics. 

I, donat que les raons entre els 

números 12, 9, 8 i 6, són iguals a les 

que existeixen entre 1, ,  i , 

que són les més senzilles que es 

poden formar amb els números de la 

tetractys (1, 2, 3 i 4), Pitàgores 

deduí que aquesta es “font de la 

naturalesa eterna”, com diuen els 

Versos d’or. Com en tants altres 

aspectes pitagòrics, els números de la 

tetractys eren la pedra angular de 

l’harmonia musical. 

 

Així doncs, hem de veure a Pitàgores com al descobridor de l’escala 

musical. De fet, en tota combinació harmònica les longituds relatives de les 
                                                 
3 En el llibre “El último catón”  de Matilde Asensi apareix aquest mite. 

Il·lustració al·lusiva a les experiències de Pitàgores 

sobre el fonament matemàtic de l’harmonia musical 
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cordes polsades es troben en una raó de nombres enters, que es sintetitza 

en l’esquema següent, anomenat sistema de Pitàgores: 

 

Do  Re Mi Fa Sol La Si Do 

1 

 

 

 

     
2 

 

La teoria musical de Pitàgores es troba relacionada amb la teoria de les 

mitges d’arrel pitagòrica. Així ho indica el pitagòric Arquites: “En música hi 

ha tres mitges: la mitja aritmètica, la mitja geomètrica i la subcontrària, 

anomenada també harmònica”. 

 

Donats dos números a i b, es defineixen les mitges aritmètiques m, 

harmònica h, i geomètrica g, de la forma: 

 

m =  ,  =  (  + ),  =  , i es verifica que: 

 

 =  ;  =  

 
El descobriment pitagòric revelaria que el cosmos (ordre i bellesa) 

s’imposava sobre la disposició caòtica del so mitjançant els quatre primers 

nombres de la tetractys. I això gràcies a la idea pitagòrica d’interrogar a la 

natura, inaugurant quelcom nou en la història del pensament: el mètode 

experimental. Per primera vegada es registra la idea de construir un aparell 

amb el propòsit d’obligar a la natura a respondre a una qüestió concreta: 

quina és la relació precisa, si es que existeix, entre l’harmonia musical i els 

nombres? No és estrany que Pitàgores quedés entusiasmat amb una 

troballa sense precedents: “El número governa el to musical”, que el fa 

pioner en les idees de reduir la qualitat (so) a la quantitat (longitud i raó) i 

d’expressar en fórmules matemàtiques les lleis de la natura. Qui podria 
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imaginar que l’espai, el número i el so es combinaven en una relació 

harmoniosa? Si en el nombre està la clau del to musical, en ell resideix 

també la clau de tota la natura: “El número és l’essència de totes les 

coses”. 

 

Les investigacions de Pitàgores sobre la música constitueixen les primeres 

lleis matemàtiques completament generals orientades a desvetllar els 

misteris de la natura, el primer intent en la tradició occidental de reduir les 

lleis de la física a relacions matemàtiques, el primer pas cap a la 

matematització de l’experiència humana. En aquest aspecte, com a artífex 

del gran salt qualitatiu que suposa en la història de la ciència l’aplicació de 

la dualitat experiència i raó, hem de situar a Pitàgores en el llindar del 

pensament d’Occident. 

Els experiments amb el monocordi 

Mites apart, el que és segur es que Pitàgores realitzà un treball 

experimental (segurament a partir d’un monocordi, instrument d’una sola 

corda que en dividir-la emet sons diferents – veure construcció d’un 

monocordi, 3a part – ) que el permeté descriure la relació existent entre 

sons i números, entre música i matemàtica. 

 

Sabem que el so produït en tocar una corda depèn de la longitud, el grossor 

i la tensió de la mateixa. Cadascuna d’aquestes variables afecta la 

freqüència de vibració de la corda. El que Pitàgores descobrí fou que en 

dividir la corda en certes proporcions era capaç de produir sons agradables 

a l’oïda, el que significà per a ell la confirmació de la seva teoria. Números i 

bellesa es trobaven units. El món físic i l’emocional podien ésser explicats 

amb números senzills i existia una relació harmònica entre tots els 

fenòmens perceptibles. 

 

Pitàgores trobà que en dividir una corda a la meitat el so que produïa era 

una octava més aguda que l’original; que quan la raó era 2:3 es produïa 

una quinta i que altres raons senzilles produïen sons agradables. 

La raó per la qual trobem aquests intervals més agradables que altres està 

relacionada amb la física de la corda tocada. Quan una corda de 36 cm es 
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pinça, no només es produeix una ona de 36 cm, sinó que també es formen 

dues ones de 18 cm, tres de 12 cm, quatre de 9 cm i així successivament. 

La corda vibra en meitats, terços, quarts, etc. I cada vibració subsidiària 

produeix harmònics (dels quals parlarem al capítol següent en profunditat), 

cada longitud d’ona produeix una seqüència d’harmònics, , , ... de 

la longitud de la corda. Els sons són més aguts i molt més suaus que el so 

de la corda completa (anomenada “la fonamental”) i generalment no es 

perceben, però són els que fan que els instruments musicals sonin diferents 

entre sí. Per exemple, do i sol (distància de quinta) comparteixen molts 

harmònics, que es mesclen produint un so agradable.  

Però Pitàgores no sabia res d’harmònics. Ell només sabia que la longitud de 

la corda amb raons 1:2 (els extrems 1 i 2), 2:3 (mitja harmònica de 1 i 2), i 

3:4 (mitja aritmètica de 1 i 2) produïa unes combinacions de sons 

agradables i va construir 

una escala (l’escala 

diatònica) a partir 

d’aquestes proporcions. 

Aquests tres intervals eren considerats consonants, i els anomenà diapasó, 

diapente i diatessaron. Els anomenem l’octava, la quinta i la quarta perquè 

corresponen al vuitè, quart i cinquè sons de la que coneixem com a escala 

pitagòrica diatònica.  

Conceptes bàsics de física (previs a la construcció d’escales) 

Els sons musicals son produïts per alguns processos físics que tenen un 

caràcter periòdic (una corda vibrant, l’aire a l’interior d’un instrument de 

vent, etc.). Tot i ser molt diferents entre ells, aquests processos poden ser 

descrits mitjançant un mateix model matemàtic. Una corda, en ser tocada, 

vibra, donant oscil·lacions en les proximitats de la seva posició de repòs o 

equilibri. Com més oscil·lacions dóna en un període de temps, més alta serà 

la freqüència del so produït, i més aguda o “alta” serà la nota musical 

resultant. La magnitud de la freqüència es mesura en Hertz (Hz), que és 

simplement el nombre d’oscil·lacions o cicles per segon. En la música, les 

freqüències absolutes no són tan importants com sí ho són les relacions de 

freqüència entre diferents sons. 
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Es pot definir un etaló, és a dir, una nota estàndard, de la qual podem 

derivar totes les demés notes. La distància musical que separa alguna nota 

de la de l’etaló la denominarem escala (pitch en anglès). L’oïda humana és 

un instrument molt sensible i, en certes condicions, es capaç de percebre 

sons d’entre 20 i 20000 Hz, encara que el diapasó musical és menor (fins 

uns 4500 Hz). Dins d’aquest diapasó, l’oïda pot distingir els sons les 

freqüències dels quals varien en només un Hertz. Podríem suposar, per 

tant, que la música compta amb unes 4000 notes. Però, en realitat, les 88 

tecles del piano són quasi tot del que disposem. 

 

 En aquest esquema 

es pot veure com les 

tecles formen grups 

de 12 (7 blanques i 5 

negres), i aquests 

grups es repeteixen 

d’esquerra a dreta. 

Cada octava tecla 

tanca un grup i obre el 

següent, i per això la 

distància musical 

entre aquestes 

s’anomena octava i la 

seva escala és igual a 

2:1 (això vol dir que la freqüència de la mateixa nota en la següent octava 

és el doble, l’anterior la meitat, etc). 

Les escales; sons ordenats matemàticament 

A continuació ens centrarem en el fonament de la construcció de les 

diverses escales que coneixem en l’actualitat; l’escala pitagòrica, llegat del 

filòsof, la natural, la pentatònica, la diatònica i la cromàtica. 

 

 

 

 



30 
 

i. Escala pitagòrica (també diatònica) 

 

L’escala sistematitzada per Pitàgores té set notes obtingudes per 

encadenament de quintes i d’octaves, és a dir que, partint d’un so, es pren 

primer la seva quinta (multiplicant la seva freqüència per ), després, la 

quinta de la quinta, i així successivament fins a completar un nombre 

desitjat de sons, per a l’escala més simple, s’agafen set sons que en música 

són: 

 

 

 

 

 

 

Després es puja o baixa la quantitat d’octaves que sigui necessària per a 

que tots els sons es trobin dins d’una mateixa octava (la relació d’octava 

pot ésser considerada, des d’un punt de vista funcional, una relació 

d’equivalència, trobant-se dins d’una mateixa els sons que varien en 

qualsevol nombre enter d’octaves). 

 

 

 

 

 

Les freqüències resultants, si es pren com a referència la freqüència fDo del 

Do són: 
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L’últim pas seria la reordenació de les notes de manera que les seves 

freqüències segueixin un ordre ascendent. L’escala obtinguda d’aquesta 

manera s’anomena escala de Pitàgores, o escala pitagòrica. En la següent 

taula s’indiquen les freqüències referides a la freqüència del Do; 

 

 Do Re Mi Fa Sol La Si Do' 

fn f 9
/8 f 

81
/64 f 

4
/3 f 

3
/2 f 

27
/16 f 

243
/128 f 2 f 

fn/fn�1 9
/8 

9
/8 

256
/243 

9
/8 

9
/8 

9
/8 

256
/243  

 

Això proporciona una estructura en la qual trobem dos tipus d’intervals: 

 

 = 1, 125 

 

 = 1, 05349794238683... 

 

Aquests són denominats To (T) i hemitò (h). S’obté, aleshores, una 

estructura d’escala del tipus 

 

T  T  h  T  T  T  h 

 

que es repeteix cíclicament en les octaves superiors i inferiors. 

 

ii. Escala natural o pura 

 

En un estadi més avançat de l’evolució de la música sorgeix la necessitat de 

combinar sons simultanis, alhora de, per exemple, intentar diverses 

persones cantar una mateixa melodia. Entre cantants d’una mateixa 

tessitura vocal era possible cantar a l’uníson (mateixa altura). Però, per 

exemple, entre veus masculines i femenines hi ha una diferència mitjana 

d’una octava, de manera que el primer interval d’ús conjunt fou l’octava 

(relació de freqüències 2:1). Després sorgiren altres intervals, com la quinta 

(3:2) i la quarta (4:3), i posteriorment sorgí la polifonia, en la qual es 

superposaven diferents melodies, formant en cada instant diversos intervals 

simultanis. 



32 
 

El principi de funcionalitat vàlid per a aquesta aplicació requereix que la 

major quantitat possible de superposicions de sons de l’escala que s’adopti 

resulti “agradable”, concepte si més no relatiu. En l’època en què es 

consolidaren les escales sobre les que es basen les avui en ús, el criteri era 

el de la consonància. 

 

Les consonàncies disponibles són, en ordre decreixent de perfecció, les 

delimitades pels intervals indicats a continuació: (aquest ordre coincideix 

aproximadament amb l’ordre històric en que van ser acceptades en 

l’evolució de la música.) 

 

Interval Uniso 8va 5ta 4ta 
3

ra 
major 3

ra 
menor 6

ta 
major 6

ta 
menor 

f2 / f1 1 2 3/2
 4/3

 5/4
 6/5

 5/3
 8/5

 

 

En una música polifònica desenvolupada, és previsible l’aparició freqüent de 

cadascuna d’aquestes consonàncies, pel que és precís realitzar l’elecció dels 

sons de l’escala de manera d’aconseguir la major quantitat possible de 

superposicions consonants. En l’escala de Pitàgores les octaves, les quintes i 

les quartes són acústicament perfectes, però les terceres i sextes no. Si 

prenem, per exemple, l’ interval entre un Do i un Mi pitagòrics, 

aparentment una tercera major, resulta la següent relació de freqüències:  

 

 

 

 

on els quatre primers factors corresponen a l’encadenament de quatre 

quintes (des de el Do fins al Mi agut), i els factors ½ corresponen a baixar 

dues octaves. Veiem que el resultat no equival a una tercera major 

acústicament perfecta, a la qual correspon una relació de , és a dir 
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La diferència corresponent a una relació  = 1, 0125 es denomina coma 

sintònica, o també, coma de Didymus (s. I aC.) i és un petit interval de més 

o menys  de to. Aquesta diferència és clarament perceptible, produint 

una consonància no tan perfecta com l’ interval acústicament exacte.  

 

Aquest inconvenient apareix perquè en construir l’escala pitagòrica no es 

van utilitzar terceres perfectes. Per a corregir aquest error, en lloc de 

generar l’escala per encadenament de 6 quintes, s’utilitzen només 3 

quintes, el que dóna lloc a 4 notes. Les tres notes que falten s’obtenen 

prenent les terceres majors perfectes sobre les tres primeres notes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després, es segueix el mateix procediment que en l’escala de Pitàgores, 

pujant o baixant la quantitat d’octaves que siguin necessàries per a que tots 

els sons es trobin dins d’una mateixa octava. Així, el Fa i el La pugen una 

octava, i el Re en baixa una. Finalment es reordenen. Aquesta escala es 

denomina escala natural, escala perfecta o escala de Ptolomeu (70-147 Dc.) 

 

En la taula següent es poden observar les freqüències (respecta a la fDo) i 

les relacions de freqüència entre els sons de l’escala natural. 

 

 Do Re Mi Fa Sol La Si Do' 

fn f 9
/8 f 

5
/4 f 

4
/3 f 

3
/2 f 

5
/3 f 

15
/8 f 2 f 

fn/fn�1 9
/8 

10
/9 

16
/15 

9
/8 

10
/9 

9
/8 

16
/15  

 

S’observa que l’estructura de l’escala és més complexa que la de l’escala 

pitagòrica, ja que no hi ha un sol to sinó dos, denominats to major (T) i to 
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menor (t). En canvi, es simplifica l’ interval més petit, que passa a 

denominar-se semitò (s).  

 

T  t  s  T  t  T  s 

 

La successió d’un to major i un to menor formen una tercera major exacta, i 

si se’ls afegeix un semitò, s’obté una quarta. Tot i això, no tots els intervals 

són perfectes. La quinta Re-La correspon a una proporció   = 

1,481481..., que difereix de la quinta justa en una coma pitagòrica, és a 

dir, en un 1,25%. Aquest error és més tolerable que el que trobem en les 

terceres majors dels acords principals. 

 

iii. El problema del canvi d’escala 

 

Ambdós escales, la pitagòrica i la natural posseeixen set notes a cada 

octava. Al llarg de l’evolució musical, només aquestes set notes no van ser 

suficients. Així, la denominada música ficta fou introduint algunes notes 

falses (“ficta” vol dir “fingida” o “falsa”) no pertanyents a l’escala. 

 

Trobem diverses raons que fan interessant l’agregació d’algunes notes més. 

La primera és la necessitat de la transposició, és a dir, pujar o baixar una 

melodia per a la seva adaptació a la tessitura d’una veu o instrument 

diferent d’aquell per al que fou concebuda. Una altra raó important és la 

necessitat de realitzar modulacions. En música, modular vol dir realitzar un 

canvi de tonalitat, és a dir, d’escala, dins d’una mateixa peça, de manera 

que alguns passatges d’aquesta utilitzen una escala, i uns altres una altra 

diferent. 

 

La transposició més simple és la transposició a l’octava superior o inferior 

segons el cas, però a vegades aquesta transposició resulta excessiva, ja que 

de vegades és suficient amb transportar una quinta o una quarta. Per a 

realitzar una transposició amb aquests intervals assegurant que la nova 

escala té la mateixa estructura és necessari agregar un so nou en l’escala 

de Pitàgores i dos en la natural.  
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En l’escala pitagòrica, per a començar l’escala una quinta més amunt és 

necessari afegir un so nou entre el Fa i el Sol de cada octava, denominat Fa 

sostingut (Fa#): 

 

 

i, anàlogament, si es vol començar una quarta més amunt s’ha d’afegir un 

so entre el La i el Si de cada octava, denominat Si bemoll (Sib): 

 

 

 

En el primer cas el so afegit coincideix amb el que s’obtindria agregant una 

quinta més a l’encadenament de quintes (la quinta de Si es Fa#). En el 

segon cas, equival a l’extensió de l’encadenament en sentit invers, cap avall 

(la quinta inferior de Fa es el Sib). Això suggereix l’extensió de l’escala 

continuant amb l’encadenament de quintes. S’observa que 12 quintes 

coincideixen amb bastant aproximació amb 7 octaves. S’observa que: 

 

(
3
/2)

12    
=   129,746337890625... 

 

mentre que, 

 

 = 128 

 

Això significa que si comencem amb un Fa, després de 12 quintes tindrem 

un so aproximadament igual al Fa 7 octaves més agut. Aquest so, igual al 

Mi#, es qualifica com a enharmònic del Fa i, en principi, podria substituir a 

aquest. No obstant, la diferència és suficient com per a resultar notòriament 

desafinat, ja que: 
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(
3
/2)

12 
/ 2

7    
=  

531441
/524288    =  1,01364326477051.. 

 

Aquesta diferència de l’1,36% en la freqüència, denominada coma 

pitagòrica és clarament perceptible, ja que es troba per sobre del llindar de 

discriminació de freqüències que és normalment 0,3%. 

 

Si pretenem respectar el principi d’equivalència de totes les tonalitats, és a 

dir, que a partir de qualsevol nota de l’escala que prenem com a principi 

sigui possible construir una escala amb estructura T T h T T T h, serà precís 

agregar una infinitat de sons. En efecte, si hem arribat a un últim so Sn, per 

a construir una escala a partir d’aquest hem de baixar una quinta i a partir 

d’aquí pujar set quintes (amb la consegüent acomodació d’octaves). L’única 

esperança de terminar el procés constructiu amb un nombre finit de sons 

per octava és trobar dos nombres enters n i m tal que: 

 

(
3
/2)
n    

=   2
m
, 

 

Que equival a 

 

3
n    

=   2
n + m

. 

 

Això resulta clarament impossible perquè 2 i 3 són nombres senars. 

Podria adoptar-se el criteri de continuar el procés fins que la diferència 

entre l’últim so construït i el seu enharmònic resulti imperceptible a l’oïda 

humana. Aquest mètode resulta molt ineficient ja que la quantitat de sons a 

agregar per aquesta via és molt gran. La solució pràctica, el temperament, 

s’analitza en la secció següent. 

 
iv. Les escales temperades 

 

El mètode imaginat anteriorment per a estendre l’escala es basava en 

continuar agregant quintes fins a aconseguir-ne alguna la diferencia de la 

qual sigui imperceptible amb el seu enharmònic. Un mètode més enginyós 

consisteix a prendre l’error trobat entre les 12 quintes i les 7 octaves i 
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repartir-lo entre les 12 quintes, que deixarien de ser quintes perfectes per a 

ésser només quintes aproximades. Si q és la relació de freqüències 

d’aquesta quinta aproximada, serà 

 

q
12    

=   2
7
, 

és a dir, 

 

 

 

 

veiem que, 

 

 

 

 

que correspon a un error de -0,11%, 12 vegades més petit que l’anterior. 

Aquest error és virtualment imperceptible, produint-se només vibracions 

molt lentes entre el tercer harmònic del so més greu (per exemple Do) i el 

segon harmònic del més agut de la quinta (per exemple Sol). 

 

La escala que s’obté d’aquesta manera, denominada escala temperada o, 

més pròpiament, escala uniformement temperada, té una estructura similar 

a la pitagòrica, canviant l’hemitò per un semitò (s): 

 

T  T  s  T  T  T  s 

 

El to i el semitò corresponen a: 
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Veiem que dos semitons formen exactament un to. La tercera major D està 

formada per dos tons: 

 

 

 

Aquest valor sobrepassa en un 0,8% al corresponent a una tercera major 

perfecta. Encara que la diferència és menor que en l’escala de Pitàgores és, 

definitivament, audible. No obstant l’error és suficientment petit com per a 

que hagi estat acceptat en la música occidental des de fa més de 200 anys. 

 

El germen de la idea del temperament de repartir errors tal vegada es 

remunta a Aristògenes (320 aC), qui va introduïr les denominades diesis 

cromàtica menor (un terç de to) i diesis enharmònica menor (un quart de 

to) amb les que era possible corregir les escales de quatre sons 

denominades tetracords per a que un instrument de corda com la lira 

pogués tocar en diverses tonalitats sense requerir modificar l’afinació. En 

temps moderns, la idea es reprèn a Occident per l’espanyol Bartolomé 

Ramos (1440-1521), a la seva “Música Pràctica” de 1482, qui dóna 

instruccions per a la distribució dels trasts de la vihuela (instrument antic, 

semblant a la guitarra), i posteriorment per Gioseffo Zarlino (1519-1590), 

qui proposa la idea bàsica de repartir l’error entre diverses quintes. 

Mersenne (1588-1648), a la seva “Harmonie Universelle” de 1636, qui obté 

les lleis empíriques de vibració d’una corda, calcula també els intervals del 

temperament uniforme. Tot i que des de finals del segle XVII s’hagin aplicat 

sistemàticament diverses variants del temperament, el temperament 

uniforma no fou adoptat universalment des del principi. Prèviament 

s’utilitzaven altres temperaments, com el mesotònic, consistent en repartir 

la coma pitagòrica entre les quatre quintes que donen origen a una tercera 

major. D’aquesta manera, les terceres són perfectes, en detriment de les 

quintes, que passen a diferir en -1,5% de les quintes justes. Aquest 

temperament permetia realitzar modulacions a vàries tonalitats (escales) 

diferents, però no a totes. De fet, el Sol# que és enharmònic del Lab, 

produeix amb el Mib una dissonància coneguda com a “quinta del llop” pels 

notoris batiments causats per una considerable diferència de freqüències. 
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A finals del segle XVII comença a fer-se sentir la necessitat de poder accedir 

a totes les tonalitats possibles. Això no era possible amb el temperament 

mesotònic, que privilegiava unes poques tonalitats fent-les molt perfectes a 

costa de les altres. En 1691 Andreas Werckmeister publicà un tractat sobre 

temperament, que si bé no era el temperament uniforme, permetia 

discrepàncies raonablement baixes. En aquests temperaments no totes les 

tonalitats eren equivalents. Amb aquest tipus de temperament en ment 

Johann Sebastian Bach va escriure el seu cèlebre Das wohltemperierte 

Klavier (El clave bien temperado), un conjunt de 48 preludis i fugues que 

exploten totes les possibles tonalitats. No obstant, contràriament al que es 

va creure durant més de dos segles, sembla que el temperament de Bach 

no és ni el temperament uniforme ni els de Werckmeister. 

 

L’escala temperada de 12 notes resulta bastant satisfactòria i, de fet, degut 

a que porta més de 200 anys en vigència en la música occidental, l’oïda de 

músics i no músics es troba completament habituada a ella, fins al punt que 

una escala pura sona avui estranya quan s’utilitza melòdicament, si bé es 

fàcil constatar que les harmonies són molt més perfectes, en especial les 

harmonies consonants. 

 

És possible especular sobre la possibilitat d’estendre la quantitat de sons 

per octava de manera que es millorin encara més les quintes i terceres 

majors. Per a això podem partir de l’aproximació 

 

(
3
/2)
n    

≅   2
m
, 

 

Hem vist que si n=12 i m=7 la aproximació és bastant bona. Per a obenir 

altres aproximacions podem raonar així; per a valors molt grans de n i m és 

de suposar que la aproximació hauria d’ésser cada cop millor. Si prenem 

logaritmes, aquesta aproximació pot reescriure’s com 
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Existeixen moltes combinacions possibles de m i n capaces de satisfer amb 

major o menor error aquesta aproximació. Per exemple, podríem prendre 

m=17 i n=10, o m=171 i n=100. No obstant, existeix un formalisme de la 

teoria de nombres que permet obtenir les millors aproximacions d’aquest 

tipus: les fraccions continues. Un nombre irracional r pot descompondre’s 

en una fracció continua del tipus 

 

 

 

 

 

on els ak són els quocients parcials. Els ak són, per k>0, enters positius que 

poden ser obtinguts de la manera següent, on [] és la part entera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalment s’anoten abreviadament com {a0; a1, a2, ..., an, ...}. els 

valors 
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són les n-ésimas convergents, i es demostra que els seus numeradors i 

denominadors es poden calcular mitjançant la fórmula recursiva 

 

 

 

 

 

També es demostra que són les millors aproximacions possibles per a r, en 

el sentit del següent teorema: 

 

Teorema: Si n>1, 0<B<Bn i A/B≠An/Bn, llavors 

 

 

 

 

 

En altres paraules, qualsevol convergent és la millor aproximació entre totes 

les possibles de la forma A/B amb denominador menor que el seu 

denominador. 

 

Aplicant l’algoritme anterior a log(2)/log(3/2) obtenim els 10 primers 

quocients parcials: 

 

r = {1; 1, 2, 2, 3, 1, 5, 2, 23, 2, …} 

 

i les següents convergents: 

 

 

 

 

Veiem que la convergent 12/7 coincideix amb el quocient m/n corresponent 

a l’escala temperada en ús, amb 12 semitons per octava. També veiem que 

són possibles les escales de 41 microtons per octava i 53 microtons per 

octava. Les que segueixen, subdivideixen l’octava en intervals massa petits 

per a ésser diferenciats auditivament. 
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Particularment, l’escala de 53 tons no només minimitza l’error de les 

quintes sinó que també proporciona un mínim local per a les terceres 

majors. L’escala de 53 microtons és, per consegüent, la millor possible dins 

de la discriminació de l’oïda humana. Prenent 17 microtons s’obté una 

tercera major que difereix de la perfecta en -0,08%, i prenent 31 microtons 

s’obté una quinta que difereix de la perfecta en -0,004%. 

 

És notable que en el segle II aC el xinés King-Fang descobrí aquesta escala. 

No se sap si li donà alguna aplicació pràctica, encara que degut a la 

predilecció dels xinesos per les escales microtonals no seria improbable que 

l’hagués utilitzat. 
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3. LA MÚSICA DE LES ESFERES 
 

Pocs filòsofs, i encara menys científics, han sabut plasmar la seva saviesa 

amb tanta sensibilitat com Pitàgores. En aquest sentit, la doctrina pitagòrica 

de l’harmonia de les esferes és la quintaessencia de la bellesa en l’explicació 

del cosmos diví, harmonitzat de forma fascinant per la concordança de les 

proporcions aritmètiques i musicals, que, extrapolades a l’univers sencer, 

determinarien que els cossos celests emeten en els seus moviments uns 

tons musicals harmoniosos, la combinació dels quals produiria una 

meravellosa melodia permanent: la música de les esferes. Tal vegada 

Pitàgores s’inspirés en la mitologia, donat que en l’himne a Ares, Homer es 

dirigeix als planetes com si aquests foren un cor de veus divines. A més, 

coneixem la afició dels pitagòrics als ritus d’Orfeu, vinculats al poder del 

nombre i de la música. De manera que, segons sembla, Pitàgores en 

racionalitzà el sistema i li conferí un valor místic i científic. Segons expliquen 

Porfiri i Jàmblic en un passatge que prenen de Nicómac: “Pitàgores dirigia la 

seva oïda i esperit a les sublims consonàncies del cosmos gràcies a una 

inefable capacitat divina difícil d’imaginar. Així escoltava i entenia per si 

mateix, segons després explicava, tota l’harmonia i el concert de les esferes 

i els astres que en ell es mouen”. 

 

Plató no només assumeix la mística música de les esferes, sinó que, com és 

habitual en ell, adorna la descripció fent-la molt més poètica, com fa al final 

del Llibre X de La República, en el relat del mite de Er, l’armeni: “Sobre 

cada un dels cercles es mantenia una sirena, que girava amb ell, i emetia 

una única veu i de un únic to; les vuit veus de les vuit sirenes formaven un 

conjunt harmònic”. 

 

L’harmonia de les esferes és molt més profunda que la simple conjetura 

fantasiosa, carregada de lírica, de la consonància musical que els astres 

produeixen en el seu moviment, ja que implicaria la necessària harmonia de 

l’home amb sí mateix i amb el seu entorn d’acord amb l’ordre natural de les 

coses. L’harmonia còsmica resultaria, en la teoria pitagòrica, de l’observació 

científica de la congruència entre els nombres, les figures i les notes 

musicals i la seva extrapolació a l’univers sencer, amalgamades amb les 
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idees orientals sobre l’ànima, els astres i la divinitat. Sent el nombre 

l’entramat intel·ligible de les formes geomètriques, així com el revelador de 

les proporcions que regeixen les consonàncies musicals, era lògic veure en 

ell el principi mitjançant el qual el cosmos diví regnat per l’esperit 

manifestava a l’home la seva harmonia interna. La raó dels pitagòrics, 

l’objectiu que els portà a l’estudi del cosmos era el de apropar-nos a les 

seves lleis. La paraula harmonia, terme clau dels pitagòrics, significava en 

principi “acoblament o adequació entre sí de les coses” i era assimilada al 

nombre i a la seva connotació musical. El cosmos és com un diapasó 

universal, harmònic pels moviments a escala còsmica dels astres. És un déu 

vivent, únic, conformat pel poder de l’harmonia matemàtica i musical, font 

també de l’harmonia interna que ha de presidir la vida dels homes. 

La teoria: La música còsmica 

La música còsmica es produïa perquè els cossos celestes, en ser de grans 

dimensions i moure’s a grans velocitats, emetien a través de l’èter un 

conjunt de sons, de la mateixa manera que els cossos terrenals produeixen 

vibracions quan es mouen en l’aire: per exemple les veles d’un vaixell quan 

el vent les agita. Però els homes no poden escoltar la melodia del vaixell 

còsmic perquè han crescut acostumats a ella, així com el ferrer s’acostuma 

al soroll dels seus martells. A més, els cossos celestes, que giren 

infinitament en les seves òrbites circulars, produeixen permanentment 

harmonies, pel que, en no haver intervals de silenci, no es pot apreciar la 

música còsmica. És a dir, el so harmoniós de les esferes ens és congènit, 

però no el podem escoltar donat que el so i el silenci es perceben per 

contrast mutu. En realitat la música dels homes no és més que un eco de la 

música de les esferes, però el seu instint innat, que fa que la seva ànima 

ressoni amb la música, li proporciona un indici de la naturalesa de les 

harmonies matemàtiques que es troben en la seva font còsmica. El so emès 

per cada esfera correspon a un to diferent de l’escala musical, depenent del 

radi de les seves òrbites, com els tons musicals emesos per les cordes 

depenen de la seva longitud. La vida a la Terra es veu afectada per la 

música de les esferes donat que aquesta governa els cicles temporals de les 

estacions, els cicles biològics i tots els ritmes de la naturalesa. 
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Aquesta és, en breu síntesi, la doctrina pitagòrica de l’harmonia de les 

esferes, desenvolupada de forma clara i crítica per Aristòtil en la seva obra 

De caelo, així com pels comentaris d’Alexandre d’Afrodisias a la Metafísica, 

on la intenta refutar severament adduint que si realment existís la música 

còsmica, aquesta hauria tingut funestes conseqüències per a la Terra. 

La música de les esferes en el temps 

La doctrina de l’harmonia de les esferes contaminà la imaginació 

d’escriptors posteriors, tant en el món antic com en el Renaixement, que 

variaven els detalls segons l’evolució de les teories sobre el moviment 

planetari. Plató (que situa a les sirenes còsmiques com a portaveus 

planetàries de l’harmonia de les esferes), Plini, Ptolomeu, Ciceró (en El 

somni d’Escipió), Boecio i molts altres fan al·lusions freqüentment a la 

música de les esferes. Boecio en la seva obra De institutione musica escriu: 

“El so i els cossos celestes es troben lligats a unes mateixes lleis de la 

proporció que regeixen la música i el cosmos. Y som feliços quan vivim 

d’acord i en base a aquestes lleis, perquè estimem l’harmonia i detestem la 

irregularitat”. D’acord amb Filó d’Alexandria, la música còsmica hauria 

presidit l’entrega a Moisés de les taules de la llei en el turó del Sinaí; Sant 

Agustí creu que, en el moment de la mort, el misteri del cosmos es revela a 

l’home a través de la música còsmica, i Sant Isidor escriu: “El món està 

compost de certa harmonia de sons i el cel s’ordena sota una modulació 

harmònica”. 

 

La doctrina es transmeté a l’Europa medieval, on troba la seva més gran 

expressió en l’arquitectura de les grans abadies i catedrals conscientment 

dissenyades segons les proporcions de l’harmonia aritmètica, geomètrica i 

musical, metàfora de l’ordre universal, sota la idea que, ja en el 

Renaixement, L. B. Alberti, el gran sistematitzador de la perspectiva en la 

pintura, expressarà: “Les raons que són agradables a la nostra oïda ho han 

de ser també als nostres ulls i a la nostra ment”. 

 

La idea pitagòrica de la música de les esferes no deixa de ser una 

especulació fantàstica que avui “ens sona a música celestial”, però tant 

Kepler com Newton li dedicaren pentagrames, i Einstein, fugues i límits. 
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Kepler fou seduït per ella de tal forma que hi reflexionà durant anys abans 

de descobrir les lleis que són el fonament de l’astronomia moderna. Per a 

Kepler, les proporcions geomètriques reflectides en les consonàncies 

musicals són les harmonies pures que guiaren a Déu en el treball de la 

creació, arquetips de l’ordre universal de la música i la fortuna dels homes. 

Kepler sentí la reminiscència pitagòrica en estudiar música, teologia i 

matemàtiques, albirant una imatge de la perfecció i de l’esplendor còsmic a 

través de la geometria i la música de Pitàgores, arribant a escriure que “la 

geometria existia abans de la creació. És coeterna amb la ment de Déu. 

[...] La geometria és Déu mateix”. 

 

La doctrina de l’harmonia de les esferes també va repercutir en la literatura. 

Shakespeare posa en vers una curiosa explicació de perquè no podem 

escoltar la música còsmica: 

“Mentre aquesta vestidura enllotada de podridura ens tanqui de manera 

abrupta, no podrem escoltar-la”; 

I, dins El rey Lear, sentència: 

“Ni tan sols el més petit orbe pots contemplar però en el seu moviment 

canta com un àngel”. 

 

Però és sobretot el poeta Fray Luis de León, en la seva Oda a Salinas, 

situada des de bon principi en l’estela de les tradicionals preocupacions 

pitagòriques, on apreciem la més bella imatge lírica de la música de les 

esferes: 

 

“El aire se serena 

y viste de hermosura i luz no usada, 

Salinas, cuando suena 

la música estremada, 

por vuestra sabia mano gobernada. 

 

A cuyo son divino 

el alma, que en olvido está sumida, 

torna a cobrar el tino 

y memoria perdida 
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de su origen primera esclarecida. 

 

Traspasa el aire todo 

hasta llegar a la más alta esfera, 

y oye allí otro modo 

de no perecedera música, 

que es la fuente y la primera. 

 

Ve cómo el gran maestro, 

aquesta inmensa cítara aplicado, 

con movimiento diestro 

produce el son sagrado, 

con que este eterno templo es 

sustentado. 

 

Y como está compuesta 

de números concordes, luego envía 

consonante respuesta; 

y entrambas a porfía 

se mezcla una dulcísima armonía. 

 

També Antonio Machado escriu: 

 

“Tal vez la mano en sueños 

del sembrador de estrellas 

hizo sonar la música olvidada 

como una nota de la lira inmensa”. 

 

La doctrina de l’harmonia de les esferes ha influït en la música simfònica, i 

la crítica musical ha vist reminiscències pitagòriques en algunes 

composicions, com La creació de Haydn, Així parlà Zaratustra de R. Strauss 

i La consagració de la primavera de Stravinski. Recentment, també Vangelis 

sembla inspirar-se en la música de les esferes per a la realització d’algunes 

composicions. 
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La confirmació de la teoria 

Com ja hem vist, la música de les esferes ha apassionat sempre als 

estudiosos de l’Univers. Des dels pitagòrics, passant per Kepler, Einstein o 

Newton (que es llançaren a la cerca d’un principi harmònic del cosmos) fins 

als nostres dies. 

 

Tant és així que, en aquesta línia d’investigació i cerca de l’harmonia 

universal, el 1998 la NASA envià un satèl·lit a l’espai, el Transition Region 

and Coronal Explorer (TRACE), l’objectiu del qual era estudiar la turbulenta 

atmosfera superior del Sol (o corona solar), en la que es desencadenen 

diverses tempestes i protuberàncies. 

 

Gràcies a aquesta eina cosmològica, els científics del Southwest Research 

Institute (SwRI) de San Antonio (Texas), van descobrir (i segons un 

comunicat de desembre de 2004, adjunt més endavant) que l’atmosfera del 

Sol realment “sona”, tal i com havien anticipat els pitagòrics i la tradició 

científica posterior, degut a que està plena d’ultrasons en forma d’ones. 

 

Tal i com s’explica en el comunicat, sembla ser que la tradicional música de 

les esferes consisteix en realitat en un ultrasò solar que interpreta una 

partitura formada, segons el satèl·lit de la NASA, per ones 300 vegades més 

profundes que el so de les més profundes vibracions audibles per a l’oïda 

humana, amb una freqüència de 100.000 Hz en períodes de 10 segons. 

 

Aquestes ones ultrasòniques es produeixen o bé pel xoc sobtat de fluxos 

electromagnèticament induïts en la superfície solar, o bé pel xoc de 

determinades ones de baixa freqüència sonora, quan aquestes s’aixequen 

com les ones del mar des de la superfície solar. 

 

Ambdues raons podrien explicar, a més del so de la música de les esferes, 

un altre misteri del nostre Sol: la font de calor extra amb què conta aquesta 

estrella en la seva superfície. 
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Southwest Research Institute (SwRI) News Release 

"Solar ultrasound" waves provide clues about decades-old 

mysteries 

Boulder, Colo. -- December 10, 2004 -- The Sun's atmosphere is filled with 

ultrasound-like waves that may help solve decades-old mysteries about the Sun 

and space weather, according to Southwest Research Institute® scientists who 

found the waves in data from NASA's TRACE spacecraft. Astrophysical Journal 

Letters reports on the findings in its December 10 issue. 

Dubbed "solar ultrasound," the waves are approximately 300 times deeper than 

the deepest pitch audible to the human ear, at a frequency of 100 millihertz (10-

second period). 

"At 10-second period, these waves qualify as ultrasound because individual 

atoms on the Sun experience only a few collisions during the brief passage of 

each wave, just as with ultrasound here on Earth," says Dr. Craig DeForest, a 

senior research scientist in the SwRI® Space Science and Engineering 

Division. DeForest found the signature in TRACE data collected in January 

2003. 

The waves are most likely created by the sudden collapse of magnetically 

induced electric currents (magnetic reconnection) or by lower frequency sound 

waves that crash like ocean waves as they make their way up from the surface 

of the Sun. Both of the sources are likely candidates for the source of the solar 

atmosphere's mysterious extra heat, making the new waves a valuable tool for 

exploring a decades-old mystery. 

At up to 100,000° C (180,000° F), the chromosphere, or middle solar 

atmosphere, is nearly 20 times hotter than the 6,000° C (11,000° F) surface of 

the Sun. The solar corona, at 1,000,000° C (1,800,000° F), is about 10 times 

hotter still, or 200 times hotter than the surface of the Sun. Although scientists 
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have been studying the process for more than 50 years, the reason for this 

difference in temperature remains elusive. 

"By examining these waves more closely, we should be able to discern the 

source of energy release in the solar atmosphere, just like you can tell by 

listening whether the car is running in a dark garage," says DeForest. "In both 

cases, something is releasing energy into the environment, and that release has 

a recognizable sonic signature." 

The Sun is filled with lower-pitched waves, at about 3 mHz (5-minute period), 

that are used to probe the solar interior and even to make images of the far side 

of the Sun. The solar ultrasound is too high pitched to be directly related to 

these more well-known "photospheric oscillations." 

Sound waves cannot travel through interplanetary space, so they are detected 

remotely as small fluctuations in the brightness of solar ultraviolet emissions. 

The TRACE spacecraft, built by Lockheed-Martin for NASA's Explorer program, 

is an ultraviolet telescope in orbit around Earth. The solar ultrasound is at the 

limit of detectability by TRACE - so faint that individual waves cannot be 

resolved. Instead, DeForest sleuthed for patterns in the background noise of the 

telescope. 

"Each individual wave train has an amplitude of about one-tenth of the smallest 

brightness value that TRACE can see," he says. "But when we average many 

images together in the right way, a pattern emerges that we can recognize as 

the signature of trapped waves." The pattern emerges through three-

dimensional Fourier analysis, a mathematical technique that isolates individual 

types of motion from the morass of activity above the solar surface. 

Although the waves appear faint, they are quite energetic. "These ripples seem 

to be carrying about 1 kilowatt of power per square meter on the surface of the 

Sun," says DeForest. "That is similar to the sonic energy you might find coming 

out of the speakers at a rock concert. Very loud." 

"The discovery of coherent waves at such high frequencies in the upper solar 

atmosphere challenges our understanding of the magnetic structures in the 
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quiet Sun," says Dr. Joseph Gurman, TRACE mission scientist at NASA's 

Goddard Space Flight Center. "This work proves that we need new tools to 

understand the propagation of energy into and out of this part of the solar 

atmosphere where much of the activity that can affect life here on Earth 

originates." 

The open data policy of the TRACE mission boosts scientific productivity by 

allowing researchers and the general public to download solar data collected by 

the spacecraft. This allows individuals to re-use the data for purposes beyond 

those of the original mission. 

Future instruments will be able to better detect the waves. While TRACE is a 

simple telescope that can detect only changes in brightness, the waves are 

likely to have a much stronger Doppler signature. One problem remains, 

however; Earth's ozone layer is opaque to the ultraviolet light used to see and 

"hear" the solar ultrasound, making the light difficult to detect from the ground. 

SwRI scientists are designing rocket- and balloon-borne instruments to observe 

from above the bulk of Earth's atmosphere to catch a better glimpse of the wave 

spectrum for probing the solar atmosphere. 

The NASA Sun-Earth Connection Guest Investigator Program funded the study 

that revealed the wave signatures. 
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Part Pràctica:  

CONSTRUCCIÓ D’UN MONOCORDI 

Objectiu: 

Construir un monocordi amb material reciclable, amb el qual reproduir, amb 

més o menys fidelitat l’experimentació duta a terme per Pitàgores en la 

cerca de les proporcions matemàtiques del so. 

Conceptes Previs: 

El monocordi 

S’atribueix a Pitàgores la invenció del monocordi, que més que un 

instrument musical és un aparell científic, amb el que, mitjançant una 

experiència molt més versemblant que la dels martells, és plausible que 

Pitàgores trobés la correlació entre certs intervals musicals i els primers 

números enters. L’aparell consistia en una simple corda musical de longitud 

proporcional a 12 estesa sobre una taula, amb una clavilla o pont mòbil que 

pot lliscar entre la corda i la taula, per a obtenir cordes de diversa longitud, 

en particular les proporcionals a 9(3/4), 8(2/3) i 6(1/2), mantenint en 

tensió els dos trossos en que el pont mòbil divideix la corda, i permetent, a 

més, que un d’ells pogués vibrar independentment de l’altre. En polsar la 

corda completa es produïa un so que Pitàgores prengué com a primari, el 

to. Movent el pont i polsant les cordes resultants proporcionals a 9, 8 i 6, es 

produïen respectivament la quarta, la quinta i l’octava (que els grecs 

anomenaven diatesaron, diapent, i diapasó). Els sons produïts mitjançant 

altres posicions del pont mòbil resultaven dissonants (o no tan consonants 

com els anteriors). 

 
Elements: 

 

- La caixa de ressonància (s’incorpora en monocordis a l’Edat Mitjana) 

que és aquella part de l’instrument que consisteix en una cavitat o 

caixa, i que té per funció principal amplificar el so. 
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- L’escala graduada, amb funció equivalent als trasts de la guitarra 

actual, habitualment es representa gravada amb els intervals 

musicals. En la part superior o en la caixa de ressonància 

s’acostumava a gravar els intervals en notació antiga (A, B, C, D, E, 

F, G) o les proporcions harmòniques descobertes pels pitagòrics (1/2, 

1/3, 1/4, 1/5, etc) 

- Els suports fix i mòbil, que fan la funció de pont. 

- La corda, que és la part vibrant de l’instrument (recordem que 

l’afinació de la qual depèn de tres factors: la tensió a la que està 

sotmesa, la longitud vibratòria i la massa. 

Mètode geomètric per a determinar els intervals d’un instrument 

Es dibuixa un 

triangle 

isòsceles ABC, 

de base AB; en 

traçar la 

paral·lela a AB 

per D, aquesta 

talla a AC en D 

i a BC en F. 

Unint els punts 

DB i traçant la 

mediatriu del 

triangle (la perpendicular a AB per C), a la qual denominarem amb la lletra 

H, resulta ser el centre de la base AB (fracció 1/2de AB). 

Unim H i F i tracem la recta que passa per C i a (punt d’intersecció de HF i 

DB). La recta divideix AB en la fracció 1/3.  

Unim 1/3 i F i tracem la recta que passa per C i b. La recta divideix AB en la 

fracció 1/4.  

 

Si es continua dividint la recta AB segons aquest mètode, s’obtenen infinites 

fraccions cada vegada més petites. 
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Aquest mètode exigeix una gran precisió del traçat. Donat que l’error 

produït en qualsevol pas s’acumula en els següents, actualment s’utilitza el 

factor  = 1, 05946. 

 

Un cop efectuada la divisió de l’instrument en intervals, el valor harmònic 

de cada fracció es pot obtenir mitjançant simples formules matemàtiques. 

En el sistema musical occidental modern, cada interval d’una octava es 

divideix en 12 semitons. S’anomena escala cromàtica ben temperada 

aquella la diferència d’altura entre notes de la qual és de 25 Hz (1 semitó). 

 

La freqüència de cada nota es pot obtenir a partir de la freqüència inicial 

que es produeix en vibrar la longitud total de la corda, dividida per la fracció 

(mètode geomètric), o per el factor 1,05946 (mètode modern). 

 

Si prenem com a freqüència inicial unitària 1, 00000 i nota inicial Do (256 

Hz), en dividir la longitud total de la corda successivament per 1,05946, 

s’obté: 

 

Notes i freqüències 

Nota Longitud de la corda Escala diatònica natural 

Do 1,00000 256 Hz 

Do # 0,94387  

Re 0,89090 288 Hz 

Re # 0,84090  

Mi 0,79370 324 Hz 

Fa 0,74916 341 Hz 

Fa # 0,70711  

Sol 0,66743 384 Hz 

Sol # 0,62997  

La 0,59462 432 Hz 

La # 0,56124  

Si 0,52975 486 Hz 

Do 0,50000 512 Hz 
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Tal i com es veu al final de la taula, en una de les successives divisions 

s’obté 0, 50000 = 1/2, fracció que correspon a la meitat de la longitud del 

monocordi, i és, per tant, el so inicial una octava superior. Continuant amb 

aquest mètode, obtenim les fraccions 1/4, 1/8, 1/16, etc. de la seva 

longitud total. 

 

Per trobar la nota musical que correspon a cada fracció, es compara la seva 

notació decimal amb la de l’escala ben temperada.  

 

Exemple: 

1/3 del monocordi = 0,33333 multiplicat per 2 (és a dir, una octava més 

baixa), és igual a 0,66666, que correspon molt aproximadament a Sol 

(0,66743) de l’escala ben temperada. 

 

Relació interval monocordi i nota escala diatònica 

Fracció Freqüència base Nota 

1/2 0,50000x2=1,00000 Do (1,00000) 

1/3 0,33333x2=0,66666 Sol (0,66743) 

1/4 0,25000x2=0,50000 Do (una octava més agut) 

1/5 0,20000x2=0,40000x2=0,80000 Mi (0,79370) 

1/6 0,16666x2=0,33333x2=0,66666 Sol 

1/7 0,14285x2=0,28571x2=0,57142 Si (0,52975) 

1/8 0,12500x2=0,25000x2=0,50000 Do 

1/9 0,11111x2=0,22222x2=0,44444 Re (0, 89090) 

etc.   

Material: 

 

- Caixa de fusta (preferible al cartó, ofereix més rigidesa i resistència) 

- Planxa de fusta (d’igual longitud que la caixa però de menys 

amplada) 

- Cartró (per a la construcció de les clavilles fixes i mòbils) 

- Cola blanca 

- Claus o cinta adhesiva 
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- Fulls DIN-A3 

- Material d’escriptura 

- Regle (gran, d’uns 50cm) 

- Corda (en principi qualsevol tipus de corda pot ser utilitzada, 

nosaltres en farem servir una de guitarra) 

Procediments: 

 

1. Mesurar la longitud de la caixa (en aquest cas 37,5cm) 

2. Dibuixar un triangle isòsceles de base 37,5cm en el full de DIN-A3 i 

seguir els passos del mètode geomètric per a determinar els intervals 

d’un instrument (veure conceptes previs, més amunt). 

3. Col·locar el triangle en la cara superior de la caixa i traspassar-hi els 

intervals resultants de la divisió geomètrica. 

4. Colem la planxa de fusta a la mateixa cara, enganxant només les 

vores, de manera que quedi un cert espai entre la caixa i la planxa, a 

través del qual es pugui desplaçar més tard el pont mòbil. 

5. Amb el cartró, retallem nou tires iguals, la longitud de les quals serà 

igual a l’amplada de la capsa. Les enganxem posteriorment de 

manera que formin tres prismes triangulars. Colem dos als extrems 

de la caixa (clavilles fixes). 

6. Colem dues tires triangulars a les cares del tercer prisma, el pont 

mòbil, que el permetran moure’s al llarg de la planxa de fusta de la 

cara superior de la caixa. 

7. Col·locar la corda sobre les clavilles fixes, de manera que quedi 

centrada i ben tensa. Subjectar-la als laterals de la caixa mitjançant 

claus o cinta adhesiva. 
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Resultats: 

 

El monocordi resultant té una estructura similar a la del següent dibuix: 

 

 

Tot i tractar-se d’una simple maqueta, és capaç de realitzar diferents sons. 
El seu funcionament és descrit en un vídeo annexat al treball en un CD-
ROM. 
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Experimentació: 

DE QUÈ DEPÈN L’ AFINACIÓ D’UNA 
CORDA? 

Objectiu: 

 

Demostrar que la nota que emet una corda (i, per tant, en la qual està 

afinada) depèn dels seus valors de tensió, longitud i massa. 

Conceptes Previs: 

 

Per a demostrar que l’afinació d’una corda qualsevol varia en funció 

d’aquests valors, hem de realitzar un bon disseny experimental que ens 

permeti estudiar com afecten aquests tres paràmetres a la nota que emet la 

corda. Per a això, és fonamental: 

 

• conèixer totes les variables susceptibles d’influir en l’experiment (en 

aquest cas, la tensió, la massa i la longitud). 

• ser capaços de controlar totes les variables menys una, l’anomenada 

variable independent, que hem de poder variar al nostre criteri (en el 

cas d’aquest experiment, la variable independent resulta ser la 

tensió de la corda, que varia, però, de manera aleatòria, ja que no 

disposem d’un mecanisme que ens permeti variar aquest paràmetre a 

voluntat) 

• ser capaços de determinar la variable que ens donarà el resultat de 

l’experiment, la variable depenent (aquella que varia en funció de la 

variable independent)(en aquest cas, la variable depenent, l’afinació 

de la corda, és fàcilment identificable, donat que en variar la tensió 

aquesta produeix notes diferents, audibles). 
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Material: 

 

- dues ampolles d’aigua buides 

- ganivet de serra 

- fil de nylon (com el que s’usa per a la pesca) 

- cinta adhesiva de doble cara 

- cinta adhesiva corrent 

- regle de 50cm 

- dues grapes 

- dinamo elèctric 

Procediments: 

 

1. Es treuen els taps de les ampolles. Es cobreixen les vores de cada 

ampolla amb cinta adhesiva de doble cara. 

2. S’uneixen les dues ampolles per la part inferior, acoblant entre sí les 

cintes adhesives. 

3. Es posen tires de cinta adhesiva de doble capa a cada ampolla, 

separades entre sí uns 10 cm. Es col·loca el regle de 50cm a sobre, i 

es fixa rodejant-lo amb cinta adhesiva normal, disposant-la en 

cercles, un en cada extrem, de manera que el regle quedi subjecte a 

cada banda de l’ampolla. 

4. S’obren les grapes i es col·loquen una en cada extrem del regle, de 

manera que els braços quedin a l’exterior i la grapa s’agafi al regle. 

5. Amb el ganivet de serra, es fan dues petites incisions en cada 

embocadura. 

6. Es talla un tros de fil de nylon d’1m aproximadament. Es posa al 

voltant de les ampolles, encaixant-lo en les incisions dels taps. 

S’uneixen els extrems del fil de nylon amb el dinamo elèctric. 

7. Polsar la corda i comprovar que sona. 
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Resultats i conclusions: 

 

Com a producte d’aquesta petita pràctica, obtenim una espècie de 

monocordi, on el regle hi desenvolupa un paper fonamental: si considerem 

la longitud inicial unitària de la corda com a igual a 50cm, podem fer servir 

el nostre dit com a pont mòbil, pressionant la corda en els punts desitjats, 

de manera que aquesta produeixi, en polsar-la, un so o altre depenent del 

interval en que nosaltres la dividim (podent experimentar, sense la 

necessitat de realitzar càlculs complicats, amb els intervals principals; 1/2, 

octava, 2/3, quinta i 3/4, quarta). 

 

Si provem de moure lleugerament el fil, veurem que, en “tocar” de nou la 

corda, aquesta produeix un so diferent. Donat que no hem canviat el fil (de 

longitud i massa determinades), l’únic factor que pot provocar aquesta 

variació és la tensió. Tot i això, l’experiment no és exacte, donat que no 

disposem de cap mètode efectiu per a controlar la variació de la tensió de 

manera exacta, fet que ens permetria quantificar-ne la variació i 

comprovar-ne la influència en l’afinació de la corda. 
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CONCLUSIÓ 

Pitàgores fou un filòsof de gran importància tant per a la música i la 

matemàtica com per a la humanitat. Com hem vist, és un dels primers 

filòsofs de la història del pensament, l’existència del qual es troba envoltada 

permanentment d’obscuritat i misteri. 

 

Després d’una vida plena d’influències culturals diverses i de diferents 

caràcters (tant orientals com occidentals) que conformaran la seva pròpia 

ideologia, funda una comunitat de caire religiós, una secta moguda per 

aspiracions divines, l’objectiu de la qual era la purificació de l’ànima, els 

membres de la qual reberen el nom de pitagòrics. Per a arribar a aquesta 

purificació o catarsis, s’havia de portar una vida de rectitud i temprança, 

d’austeritat i sacrifici, lligada a l’estudi de les arts que conformen 

l’anomenat quadrivium: matemàtiques, música, astronomia i aritmètica, 

vida que regia el dia a dia de la comunitat. 

 

L’escola o comunitat pitagòrica portà a terme nombrosos experiments de 

caire científic i realitzà importants avenços en diferents camps de la ciència. 

En concret, ampliaren i revisaren els coneixements matemàtics de l’època, i 

realitzaren una experimentació crucial per a la música: van descobrir la 

relació matemàtica que es dóna entre sons, expressant aquestes relacions 

en forma de proporcions senzilles d’enters, en la primera experiència 

completament científica de que es té constància. Dins d’aquest mateix 

corrent matematicomusical, els pitagòrics inauguraren la tradició de la 

música de les esferes, la creença de que els cossos celestes emeten un so 

propi i individual en la seva trajectòria, que, en conjunt, formen una 

harmonia meravellosa, divina. Aquesta teoria va ser recuperada per Kepler 

durant el Renaixement, i ha arribat als nostres dies, en què ha pogut ésser 

confirmada per científics de la NASA; el Sol efectivament emet ultrasons. 

 

Aquestes teories, com totes les desenvolupades per la comunitat eren 

atribuïdes al fundador, a Pitàgores, de manera sistemàtica, cosa que afavorí 
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el secretisme i ha condicionat la manca de noms verídicament pitagòrics, de 

membres de la secta a qui poder atribuir les diferents investigacions. 

 

Persona o conjunt d’elles, el cert és que la figura de Pitàgores resulta 

fascinant; el seu ideari va influir els corrents de pensaments posteriors, i 

així successivament, de manera que la seva visió ha arribat fins a nosaltres, 

condiciona el nostre món.   

 

Així doncs, podem veure a Pitàgores com a pare de la música Occidental,  

però també com a filòsof revolucionari, teòric matemàtic, o cap místic d’una 

secta de l’època clàssica. 

 

Però, sens dubte, sense Pitàgores, la presència del qual encara es fa notar 

en el món actual, no ens podríem veure a nosaltres. 
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ANNEX: Funcionament del Monocordi 
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