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INTRODUCCIÓ 
 

Al principi no tenia gaire idea sobre què podia tractar el meu treball de recerca. Parlant amb 

el tutor em va animar a fer alguna cosa que relacionés la música, que fa anys que n’estudio, 

amb les matemàtiques. Així doncs, vam començar a buscar informació en llibres i pàgines 

web i vam adonar-nos que els dos temes tenien molta més relació de la que ens pensàvem. 

Finalment, vam decidir que seria un bon tema per realitzar el treball. 

 

La relació entre els dos conceptes ha estat present ja des de Pitàgores i la teoria musical de 

la Grècia clàssica. Així, durant l’Edat Mitjana la música va ser un dels quatre “sabers 

exactes” del Quadrivium juntament amb la geometria. Més enllà de la seva dimensió teòrica, 

la pràctica musical també ha mostrat l’aplicació de procediments matemàtics a la 

composició. Han sigut nombrosos autors, d’estils i cronologies diferents, que han utilitzat 

principis matemàtics en alguna de les seves obres com ara simetries, transformacions dels 

motius melòdics i, fins i tot, seqüències aritmètiques com la sèrie de Fibonacci o la proporció 

àuria. 

 

D’aquesta àmplia relació vam haver de triar quin aspecte desenvolupar, que fos interessant, 

abastable i , a la vegada, pogués ser aplicat a partir dels coneixements propis de música. 

Vam observar que són moltes les obres que presenten motius que es van repetint al llarg 

d’aquestes, mantenint o no els intervals. En matemàtiques, les transformacions 

geomètriques del pla són aquelles que conserven la forma (isomètriques) o bé la canvien 

(homotècies). És en aquest moment que vam decidir estudiar com un motiu es repeteix, 

transformat o no, en el desenvolupament d’una obra i com podem relacionar aquestes 

aparicions amb les diferents transformacions geomètriques matemàtiques. 
 

Un cop escollit el tema, calia començar introduint els conceptes més bàsics de la música per 

tal que tothom, amb coneixement musical o sense, pogués gaudir de la mateixa manera del 

treball. És per això que el capítol 1 consta d’un seguit de definicions dels principals 

conceptes que cal tenir clars per la comprensió dels següents apartats.  
 

El capítol 2 comença amb una petita comparació entre els plans matemàtic i musical.  A 

continuació, es segueix amb l’explicació de les diferents transformacions que podem trobar 

en la composició d’obres, també comparant-les amb el seu paper en el pla matemàtic. 

Seguidament hi ha una petita introducció de la proporció àuria per més endavant  
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relacionar-la amb la música i veure algunes de les obres en què ha estat aplicada. Per 

acabar el capítol,hi ha alguns exemples de compositors que han aplicat diferents conceptes 

matemàtics en les seves respectives obres. 

Finalment, en el capítol 3,trobem la part pràctica del treball. El primer apartat d’aquest 

capítol es dedicarà a l’anàlisi de diferents obres musicals per trobar quins elements 

relacionats amb les matemàtiques hi han estat aplicats i, en el segon, consta la peça musical 

composada per mi mateixa amb l’aplicació dels termes estudiats durant tot el treball.  

Per acabar, exposem les conclusions extretes de la recerca realitzada seguides de la 

bibliografia utilitzada. 
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OBJECTIUS I METODOLOGIA 

 

Un cop triat el tema sobre què tractarà el treball cal determinar els principals objectius sobre 

els quals ens guiarem per seguir el fil de la recerca i que ens ajudaran a respondre les 

preguntes que ens hem plantejat. Així doncs, els objectius fixats per aquest treball són els 

següents: 

- llistar de manera entenedora els conceptes bàsics de la teoria musical de manera que 

puguem entendre els posteriors apartats de la recerca. 

- estudiar quins conceptes matemàtics s’apliquen per a la composició de peces musicals i 

quins músics han utilitzat alguns d’aquests per a la realització de les seves obres. 

- analitzar una peça musical i assenyalar quins termes dels estudiats s’han aplicat per a la 

realització d’aquesta. 

- compondre, finalment, una peça musical pròpia aplicant els continguts estudiats. 

Per assolir els objectius proposats realitzaré una recerca bibliogràfica a partir de pàgines 

web, revistes i també llibres d’on extrauré informació per a la realització de la part teòrica del 

treball. 

La part pràctica, anàlisi i composició d’una peça musical, la realitzaré a partir dels 

coneixements propis sobre música i utilitzant també, els recursos matemàtics estudiats 

durant el treball. 
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CAPÍTOL 1: CONCEPTES BÀSICS DE LA TEORIA DE LA 
MÚSICA 

 

1.1 DEFINICIONS BÀSIQUES 
 

A continuació es presenten un seguit de definicions. S’exposen els principals conceptes de 

teoria musical intentant aconseguir que les persones que no tenen gaire coneixement sobre 

la música puguin gaudir del treball de la mateixa manera que els altres. 

 

x TO: Propietat del so determinada per la freqüència que fa que sigui més greu o més 

agut. 
 

x PENTAGRAMA: Conjunt constituït per cinc línies horitzontals i equidistants sobre les 

quals s'escriuen les notes per formar peces musicals. Tant les línies com els espais 

que constitueixen s’enumeren de baix a dalt. 

 

 
                                                 Il·lustració I: Pentagrama         
                                        Font: www.pianogratis.com 

 
 

x NOTA: Signes gràfics de la notació musical que representa un so. Depenent de la 

seva posició en el pentagrama mostra un so més agut o més greu i amb la seva 

forma, la durada. 

 

 
                                         Il·lustració II: Escala de Do Major amb el nom corresponent  
                                                              a cada nota. 
                                        Font: www.lenguajemusicalcfrp.wordpress.com 

http://www.lenguajemusicalcfrp.wordpress.com/
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Tal i com veiem a la fotografia cada nota rep un nom diferent. A més dels mostrats a 

la imatge també es poden anomenar a partir de la notació musical anglosaxona. 

Aquesta notació designa cada nota amb el nom d’una lletra, des de la A (La) fins a la 

G (Sol). 

 

 
                                            Il·lustració III: Escala de Do Major amb el nom corresponent  
                                                                  a cada nota amb la notació anglosaxona. 
                                           Font: Creació pròpia 

 

 

x ALTERACIÓ: Signe que es col·loca davant d’una nota per modificar-ne la seva 

entonació. Trobem cinc tipus d’alteracions: 

- El sostingut (#): augmenta mig to l’entonació de la nota. 

- El doble sostingut ( ): l’augmenta un to. 

- El bemoll (♭): disminueix mig to el so de la nota. 

- El doble bemoll ( ): el disminueix, però en aquest cas un to. 

-El becaire (♮): anul·la l’alteració de la nota, per tant sona la nota natural. 

 

  

  

  

 

 

 

 

x COMPÀS: entenem per compàs dos conceptes diferents: 

 

- El compàs és l'entitat mètrica musical composta per diverses unitats de temps, com 

la negra o la corxera, que s'organitzen en grups. N’hi ha de dos tipus: 

 

Il·lustració IV: Expressions de les alteracions musicals 
Font: www.aprende-gratis.com 
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                                                               Il·lustració V: Compassos com a entitat mètrica 
                                                  Font: www.bitacoramusic.blogspot.com.es 

 

El número inferior del compàs indica el tipus de figura musical i, el superior, la 

quantitat. 

 

 
                  Il·lustració VI: Exemple d’aplicació d’un compàs 
                 Font: www.promotoreducacionartistica.blogspot.com.es 

 

En l’exemple de la fotografia és un compàs 2/4. El nombre 4 indica que es completa 

amb figures de negra i el nombre 2 la quantitat que com veiem, es pot completar de 

diferents formes. 

 

- o bé, cada divisió de l’obra musical, la qual també s’anomena compàs. 

 
  

 

 

 

                                           Il·lustració VII: Compàs com a divisió d’una obra musical  
                                          Font: www.aprende-gratis.com 
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x ESCALA: en general, s’anomena escala a un conjunt de notes ordenades de manera 

ascendent. N’hi ha de dos grans tipus: les escales majors i les menors. Les primeres 

es caracteritzen per tenir els semitons situats entre el 3r i 4t grau i 7è i 8è, en canvi 

les menors, entre el 2n i 3r grau i 5è i 6è. 

Les més conegudes són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins el grup de les menors també podem trobar escales melòdiques que 

consisteixen en augmentar mig to el 6è i 7è grau, i les harmòniques que únicament 

augmenten mig to del 7è. 

 

x CLAU: símbol que es col·loca al principi d'una partitura i que ens ajuda a associar les 

notes només veient en quina línia del pentagrama es situen. Existeixen tres tipus de 

claus: clau de sol, clau de fa i clau de do. Aquesta última es pot presentar en 

diferents posicions. Per tant, sense la presència d’una clau no podem associar els 

signes gràfics amb cap nota. 

 

 
                                                   Il·lustració IX: Claus musicals 
                                                   Font: www.lamusicayelpentagrama.blogspot.com.es 

 

 

Il·lustració VIII: Escales musicals: Major i menor 
Font: Creació pròpia  
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Cada una de les claus indica en quina posició es troba la nota que conté el seu nom. 

Normalment s’indica amb dos punts. Un cop col·locada la clau ja podem deduir on 

estan situades la resta de les notes. 

 

    

 

 

 

 

                                                   Il·lustració X: Representació de notes amb cada clau 
                                                   Font: Creació pròpia 

 

1.2 INTERVALS 

 

Musicalment, s’entén per interval la distància d’entonació entre dos sons diferents. Es 

denominen amb el nombre ordinal que correspon a la quantitat de graus de l’escala que els 

separen, ambdós inclosos. Per defecte, es nombra primer el so més greu. D’aquesta 

manera, l’interval do-mi és una tercera mentre que l’interval mi-do és una sisena.  

 

 

 

                                                     
                                                  Il·lustració IXI: Intervals 
                                                  Font: www.es.wikipedia.org 

 

Els intervals poden ser melòdics, quan les notes sonen successivament o harmònics, quan 

ho fan simultàniament. 

 

 

 Il·lustració XI: Intervals: melòdics i  harmònics                                                                                
Font: creació pròpia 
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1.2.1 Classificació d’intervals 

Per classificar de manera correcta els interval, cal conèixer la taula de sons i semitons 

següent: 

 

 

                                        

 

                                       Il·lustració XII: Esquema de tons i semitons 
                                       Font: www.es.wikipedia.org 
 
 

Els intervals es classifiquen, principalment, en majors, menors o justos però també poden 

ser augmentats o disminuïts. Això depèn del nombre de semitons que contenen.  

 

 
                                                            Il·lustració XIV: Esquema d’intervals 
                                                           Font: Creació pròpia 
 

Exemple: 

L’interval la-mi de la fotografia és una 5ª de 3  

tons i mig, per tant rep el qualificatiu d’una 5ª justa. 
                                                                                                                     Il·lustració XV: Interval 
                                                                                                                    Font: Creació pròpia 
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És important conèixer en cada cas quin interval tenim per tal d’analitzar fàcilment una obra. 

Aquest coneixement serà molt útil, a posteriori, a l’hora d’aplicar diferents transformacions tal 

i com veurem. 

 

1.3 SÍMBOLS I SILENCIS 
 

Per interpretar cada una de les notes que es troben escrites en un pentagrama cal conèixer 

el seguit de símbols que es presenten a continuació. Cada un d’ells mostra una durada 

diferent.  
 

  

                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                         Il·lustració XVI: Interval 
                                                         Font: Creació pròpia 

 

A la fotografia s’observen els noms i la manera de representar cada símbol. També 

s’observen els silencis equivalents a cada un d’aquests. Tenint en compte que la rodona val 

una unitat de temps, els símbols de menor durada són equivalents a : 
  
                                                          

 

 

                                            Il·lustració XVII: Durada equivalent a cada símbol 
                                            Font: www.es.wikipedia.org 

 

Seguidament es mostra la duració relativa de les notes partint de la rodona com a símbol de 

major durada.  
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                                Il·lustració XVIII: Subdivisió de les notes                                
                               Font: www.es.wikipedia.org 
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CAPÍTOL 2: LA GEOMETRIA DE LA COMPOSICIÓ 

2.1 EL PLA MUSICAL 

En matemàtiques un pla és una superfície de dues dimensions infinites i sense curvatura. És 

dels elements més bàsics de la geometria. Aquest pla matemàtic es representa mitjançant 

dos eixos que s’anomenen eix d’abscisses (eix horitzontal) i eix d’ordenades (eix vertical) on 

podem treballar la geometria plana. De forma anàloga, podem crear un pla musical de dues 

dimensions. Així, les dimensions del pla musical són el temps, en l’eix horitzontal, i l’altura 

en l’eix vertical. La primera variable es diferencia mitjançant els compassos i la segona 

s’indica a partir d’una sèrie de rectes paral·leles i equidistants: el pentagrama. 

 

 

 

 

 

 

                     Il·lustració XIX: Pla matemàtic                                                    Il·lustració XX: Pla musical 
                    Font: Creació pròpia                                                                    Font: Creació pròpia 

 

A l’hora de representar elements sobre aquest pla, s’ha de tenir en compte que els sons de 

major freqüència es situen en posicions més altes. També es poden afegir línies per obtenir 

notes més agudes i més greus, aquestes són anomenades línies addicionals.  

Si agafem la idea de partitura com un eix de coordenades sobre el pla musical veiem que 

l’eix d’abscisses determina els temps del so i els silencis. En la següent fotografia podem 

observar tres sons de diferent altura i que s’articulen consecutivament en l’instant 1, 2 i 3. El 

compàs en què es trobi la partitura ens indicarà com s’agruparan aquests instants. 
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                                                            Il·lustració XXI: Representació en un pla  
                                                                                     musical 
                                                             Font: Creació pròpia 

 

 

Si volem que tres sons s’interpretin simultàniament es representa de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                            Il·lustració XXII: Pla matemàtic 
                                                            Font: Creació pròpia 
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Així doncs, tot i que el pla musical difereix del pla matemàtic per no tenir les dues 

dimensions idèntiques, podem establir-ne l’analogia descrita anteriorment, permetent 

estudiar la simetria i les transformacions musicals en termes geomètrics. En aquest capítol, 

es mostra quines transformacions s’apliquen a l’espai musical i la forma en què es poden 

organitzar. És per això que hi podem trobar transformacions del tipus isomètriques que 

combinant-les en sorgeixen 3 combinacions més i, finalment, escalars. 

 
2.2 TRANSFORMACIONS ISOMÈTRIQUES 
 
La paraula isometria té el seu origen en el grec. El prefix iso significa igual i metria mesurar, 

per tant les transformacions isomètriques, també anomenades moviments en el pla, són les 

que respecten la distància i la dimensió de la figura original. Existeixen tres tipus de 

transformacions isomètriques en el pla matemàtic: translació, simetria i rotació o gir. 

Es poden classificar en: 

 

- Directes: quan la transformació conserva el sentit de l’element original. Aquesta 

propietat només es dóna en els moviments directes, és a dir, en la simetria central, 

el gir i la translació. 

- Inverses: quan el sentit de l’homòleg i de l’original són contraris. La simetria axial és 

l’únic cas de moviment invers. 

 

En el pla musical, totes les transformacions han de tractar a cadascuna de les dues 

dimensions (temps i altura) per separat. Igual que en geometria en podem trobar tres tipus: 

translació, reflexió i rotació. 

 

2.2.1 Elementals  
 
TRANSLACIÓ 

 

Una translació és aquella transformació geomètrica que genera un desplaçament  de la 

figura afectada en una direcció sense cap tipus de modificació ni rotació. 
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Pla matemàtic 
 

Les transformacions geomètriques es traslladen segons el vector. 

Poden ser horitzontals o verticals. 

 

 

                    
Il·lustració XXIII: Translació  horitzontal                              Il·lustració XXIV: Translació vertical 
 Font: www.kmii-gonzalez.blogspot.com.es                       Font: www.kmii-gonzalez.blogspot.com.es                            
                                                                                        
 
 

Pla musical 

En el pla musical les translacions també poden ser tant horitzontals com verticals.  

Translació horitzontal:  
 
La translació horitzontal en el pla musical implica una translació en el temps. En podem 

trobar de dos tipus: 

-La repetició: una melodia o un fragment són interpretats varies vegades un seguit de l’altre. 

 

 
                                                 Il·lustració XXV: Translació horitzontal en el pla musical                                      
                                                 Font: Creació pròpia 

                                                                                        

 

Podem trobar un exemple de repetició en el Vierzhntes Quartett per a dos violins, viola i 

violoncel de Wolfgang Amadeus Mozart. Aquesta es produeix per a cada instrument. 

http://www.kmii-gonzalez.blogspot.com.es/
http://www.kmii-gonzalez.blogspot.com.es/
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                                                 Il·lustració XXVI: Fragment de Vierzhntes Quartett                                       
                                                 Font: www.imslp.org 

 

 

- Cànon: És una peça o secció d'una composició musical basada en la imitació entre dues o 

més veus separades per un interval temporal. Una part vocal o instrumental interpreta una 

melodia i uns compassos més tard una segona veu repeteix aquesta mateixa melodia de 

manera exacta o bé modificant la seva tonalitat o algun altre aspecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Il·lustració XXVII: Exemple de cànon                                      
                                              Font: www.es.wikipedia.org 
 

Un dels cànons més famosos és el cànon de Pachelbel en Re Major. És la peça més 

coneguda del compositor i la més famosa de la música barroca. Es tracta d’un cànon 

melòdic a tres veus. 
 

 
      Il·lustració XXVIII: Fragment del Cànon de Pachelbel  
     Font: www.imslp.org 
 
 
 

http://www.imslp.org/
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Translació vertical: 
 

En l’eix vertical, la translació de les notes genera un transport. S’obté la mateixa melodia 

però en una entonació més aguda si és un transport ascendent o més greu si és 

descendent.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Il·lustració XXIX: Translació vertical en el pla musical  
                             Font: Creació pròpia 

 

En la sonata en Si bemoll Major de Carl Phillipp Emanuel Bach observem com es doble la 

veu que realitza la mà esquerra del piano mitjançant una translació vertical. 

            Il·lustració XXX: Fragment de la Sonata en Sib Major de Carl Phillipp 
           Font: www.imslp.org 
 

 

REFLEXIONS 

La reflexió és una transformació que altera la imatge invertint-la, com si estiguéssim veient el 

seu reflex en un mirall. La reflexió d’una figura genera una copia quiral d’aquesta, és a dir, 

que una simple rotació no retorna la imatge original. Podem trobar dos tipus de reflexions: 

retrogradació o inversió.  

 

 

http://www.imslp.org/
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Pla matemàtic 

 

Les reflexions que es produeixen en el pla matemàtic s’anomenen simetries. Un objecte és 

simètric quan després d’haver estat transformat geomètricament conserva alguna propietat. 

Existeixen diferents tipus de simetries geomètriques: 

- Axial: Es presenta quan els punts d'una figura coincideixen amb els punts d'una altra 

en prendre com a referència una línia que es coneix amb el nom d'eix de simetria. 

Les simetries axials són isometries inverses perquè conserven les distàncies entre 

els seus punts i els seus homòlegs, però la seva orientació és la inversa. 

 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Il·lustració XXXI: Exemple de simetria axial  
                                                       Font: www.profesorenlinea.cl 

 

- Central: És la simetria respecte d'un punt. Una simetria central, de centre el punt O, 

és un moviment del pla amb el qual a cada punt P del pla li fa correspondre un altre 

punt P ', sent O el punt mig del segment d'extrems P i P'. 

 

 

 

 

                                                       Il·lustració XXXII: Exemple de simetria central  
                                                       Font: www.ca.wikipedia.org 
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Pla musical 

Podem trobar dos tipus de reflexions en el pla musical. Aquestes es classifiquen segons si 

són sobre l’eix horitzontal o l’eix vertical. 

 
Inversió: 
 

És una reflexió sobre l’eix horitzontal. Igual que la retrogradació permet crear una melodia 

derivant-la d’una altra però en aquest cas consisteix en llegir la melodia  

girant-la segons un eix de simetria horitzontal. 

 

 

     Il·lustració XXXIII: Exemple d’inversió  
     Font: Creació pròpia 
 

En la simfonia nº 67 de Josep Haydn podem trobar un exemple d’inversió. Aquesta inversió 

es realitza sobre l’eix que passa per la nota re tot i que en la imatge no es pot apreciar ja 

que les veus estan escrites en diferents claus. 

 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Il·lustració XXXIV: Fragment de la Simfonia 
                                                                                   mº 67 de Haydn  
                                                     Font: www.imslp.org 
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Retrogradació: 

És una reflexió sobre l’eix vertical. És la tècnica de construcció que permet crear una 

melodia derivant-la d’una altra i que consisteix en interpretar-la en ordre invers.  

 

 
                           Il·lustració XXXV: Exemple de retrogradació 
                           Font: www.haciendomusica.com  
 

Si ajuntem ambdues melodies formant-ne una única trobem un cas de simetria melòdica que 

pel seu caràcter horitzontal es podria anomenar “palíndrom melòdic”. Un palíndrom melòdic 

és aquella melodia que pot ser interpretada d’esquerra a dreta i a l’inrevés sense 

experimentar cap modificació. 

 

 
                                         Il·lustració XXXVI: Exemple de melodia retrògrada 
                                         Font: www.haciendomusica.com 
 

 
En l’ Agnus Dei del seu << Messe basse>>, Fauré utilitza la reflexió, tant vericatl com 

horitzontal, com estructura base. En els compassos inicials, les dues primeres corxeres es 

reflecteixen sobre un eix per completar el compàs.  

 

 

 

 

 

 

 
                               Il·lustració XXXVII: Fragment de l’obra “Agnus Dei 
                               Font: www.imslp.org 
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ROTACIÓ 

 
És una transformació geomètrica que ens permet moure una figura al voltant d'un punt fix 

que anomenem centre de rotació O. El centre de rotació pot estar contingut a l'interior de la 

figura, al contorn o  pot ser extern. En aquesta transformació també cal tenir en compte 

el sentit del gir i el valor de l'angle de rotació. En una rotació es conserven les magnituds de 

contorn de la figura i els angles, en tot cas, només canvien d'orientació i posició. 

 

Pla matemàtic 
 
Una rotació en el pla matemàtic té sentit per a qualsevol valor de l’angle de rotació i es pot 

gira la figura des de qualsevol centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                         Il·lustració XXXVIII: Exemple de rotació 
                                                  Font: www.icarito.cl  

 

 

Pla musical 
 
A diferència del pla matemàtic , en aquest pla només té sentit una rotació de 180º  que és 

equivalent a una inversió retrògrada. Igual que en geometria, es pot pensar com una doble  

inversió horitzontal i vertical. 
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                              Il·lustració XXXIX: Exemple de rotació de 180º 
                              Font: Creació pròpia 

  

 

La màxima expressió d’una rotació en una composició és una obra de Mozart anomenada 

Der Spiegel. Mozart parteix d’un punt de rotació situat al centre de la partitura i agrega notes 

cap als dos costats. Això li permet crear un duet on la partitura s’ha de col·locar al mig de 

dos violinistes cara a cara, i tocar-se a l’uníson. D’aquesta manera la mateixa partitura és 

interpretada de dues formes diferents a la vegada. La rotació sobre el centre permet 

conservar l’harmonia entre els dos violins. 

 

 
                                        Il·lustració XL: Der Spiegel 
                                        Font: www.uam.es 

http://www.uam.es/
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2.2.2 Combinades 
 
Les transformacions bàsiques anteriors s’han combinat entre elles de moltes maneres 

diferents al llarg de la història de la composició. Tot i la gran varietat de formes de crear una 

transformació composta, n’han sorgit tres grups a partir dels quals  poden ser explicades 

totes les diferents possibilitats de transformacions. 

 
TRANSLACIÓ HORITZONTAL MÉS TRANSLACIÓ VERTICAL: 

Consisteix a realitzar una doble translació sobre una figura o un motiu. 

En el pla matemàtic 

Una doble translació en el pla matemàtic es realitza movent la figura horitzontalment i 

verticalment a la vegada segons un vector. 

 

 

 

 

  

 
                                                       Il·lustració XLI: Exemple doble translació 
                                                       Font: www.profesorenlinea.cl 

 

En el pla musical 

Una doble translació en el pla musical consisteix a trasllada una melodia a partir d’un interval 

ascendent o descendent i interpretar-la als següents compassos. 
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   Il·lustració XLII: Exemple doble translació en música 

                                                 Font: Creació pròpia 
      

La Simfonia nº 5 en do menor op. 67 de Ludwig van Beethoven ens ofereix el següent 

exemple, en el qual s’observa una translació vertical. Aquest trasllat el realitza a la veu 

superior amb dues melodies diferenciades, únicament, per un interval. 

           Il·lustració XLIII: Fragment Simfonia nº 5 de Beethoven 
           Font: www.imslp.org 
 

La essència formal del cànon contempla que la segona veu comença desplaçada 

horitzontalment. Si a més d’aquesta translació horitzontal se li afegeix un desplaçament 

vertical un cànon amb una segona veu traslladada verticalment.  

    Il·lustració XLIV: Cànon  
    Font: www.imslp.org  
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TRANSLACIÓ VERTICAL MÉS REFLEXIÓ SOBRE UN EIX VERTICAL: 

També es pot anomenar translació retrògrada. Consisteix a realitzar una translació vertical 

d’una figura o un motiu més una simetria sobre un eix vertical. 

En el pla matemàtic  

En el pla matemàtic es realitza traslladant una figura verticalment segons un vector  i aplicar-

hi una simetria sobre un eix vertical.  

 

 
  
  
  
  
  
  
  

Il·lustració XLV: Exemple translació vertical més 
                   reflexió sobre l’eix vertical. 

                                                   Font: www.icarito.cl  
 
 
 
En el pla musical 
Consisteix a realitzar un transport vertical d’un motiu melòdic més una retrogradació.  

 

 

 

Il·lustració XLVI: Exemple transport vertical més retrogradació en música. 

Font: Creació pròpia 

 

 

 

http://www.uam.es/
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TRANSLACIÓ VERTICAL MÉS REFLEXIÓ SOBRE UN EIX HORITZONTAL: 

També es pot anomenar transport invertit. Consisteix a realitzar una translació vertical d’una 

figura o un motiu més una simetria sobre un eix horitzontal. 

En pla matemàtic 

En el pla matemàtic es realitza traslladant una figura verticalment segons un vector  i aplicar-

hi una simetria sobre un eix horitzontal. 

 

 

 

 

  
                                           Il·lustració XLVII: Exemple translació vertical més reflexió 
                                                                           sobre l’eix horitzontal. 
                                               Font: www.icarito.cl  
 

 
En pla musical 

Consisteix a realitzar un transport vertical d’un motiu melòdic més una inversió.  

 

Il·lustració XLVIII: Exemple translació vertical més inversió en música. 
Font: Creació pròpia 
 
 
 
 
 

http://www.uam.es/
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2.3 TRANSFORMACIONS ESCALARS 

 

Les transformacions escalars són aquelles que, al contrari de les isomètriques, no respecten 

l’extensió. L’extensió augmenta o disminueix en alguna de les dimensions. Segons la 

manera que s’apliqui l’escalat la figura es mantindrà o es deformarà. 

 

TRANSFORMACIÓ ESCALAR EN L’HORITZONTAL 

Els exemples més clars son el que apliquen l’escalat únicament en l’eix del temps. Una 

forma de modificar aquest escalat és canviar la velocitat de l’obra. 

 

         Il·lustració XLIX: Exemple de transformació escalar en l’horitzontal 
         Font: Creació pròpia 
 

 

Tot i així és més interessant modificar proporcionalment la velocitat d’execució mantenint el 

mateix tempo, és a dir, la velocitat de l’obra. Per això és necessari canviar les figures pes les 

seves equivalents de major o menor durada. 

 

 

 

 

 

                                                  Il·lustració L: Exemple de transformació escalar en  
                                                                           l’horitzontal 
                                                  Font: Creació pròpia 
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Podem trobar un exemple de transformació escalar en l’horitzontal a la peça Cànon a Dos 
Cancrizans de J.S. Bach.  

 

                                             Il·lustració LI: Inici Cànon a Dos Cancrizans 
                                             Font: www. imslp.org 
 

TRANSFORMACIÓ ESCALAR EN EL VERTICAL 

Consisteix en ampliar tots els intervals proporcionalment. Aquesta transformació és la més 

estranya de totes i la menys reconeguda musicalment.  

 

                                 Il·lustració LII: Exemple de transformació escalar en el vertical 
                                 Font: Creació pròpia 
 

La transformació escalar en el vertical és la menys utilitzada pels compositors, la qual cosa 

ha dificultat la recerca d’un exemple aplicat a alguna de les obres conegudes. És per això 

que jo mateixa he creat un motiu que podria servir d’exemple. 

 

 

 
                                                        Il·lustració LIII: Exemple de transformació  
                                                                                escalar en el vertical en  
                                                                               música. 
                                                        Font: Creació pròpia 
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2.4 FRISOS 
 
En matemàtiques, un fris és el cobriment de la regió de l'espai limitada per dues rectes 

paral·leles,  obtingut a partir de l'aplicació de moviments en el pla a una determinada figura. 

La combinació dels moviments de translació, reflexió, i rotació permeten obtenir 7 subgrups 

de frisos que poden ser explicats de diferents maneres. 

L’ utilització dels set frisos matemàtics en la música és tan natural que un compositor pot 

aplicar-los tots en una única obra, fins i tot, de forma inconscient.  

L’obra “ Trois Nocturnes “ del compositor Claude Debussy conté cada un dels set frisos 

aplicats a diferents motius musicals. 

A continuació trobem una breu explicació de cada un dels frisos amb dos exemples, un 

matemàtic i un musical extret de l’obra de Debussy.   

FRIS 1: 

S'obté aplicant una translació horitzontal a la figura successivament. 

  

  

 

  

 

                                 Il·lustració LIV: Exemple fris 1 
                                 Font: www.educajob.com 
 

En música és la repetició d’un motiu. 

 
 
                           Il·lustració LV: Exemple fris 1 en música 
                           Font: www.vismath.eu 

http://www.vismath.eu/
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FRIS 2: 
 
S’obté aplicant una simetria vertical a la figura seguit d’una translació de vector 

perpendicular a l’eix de simetria. 

 

 

 

                                 Il·lustració LVI: Exemple fris 2 
                                 Font: www.educajob.com 
 
 
En música és una retrogradació més una translació horitzontal. 

 

 

                                 Il·lustració LVII: Exemple fris 2 en música 
                                 Font: www.vismath.eu 
 

 

FRIS 3: 

S’obté aplicant una simetria horitzontal a la figura seguit d’una translació de vector paral·lel a 

l’eix de simetria.  

 

 

 

 

                                 Il·lustració LVIII: Exemple fris 3 
                                 Font: www.educajob.com 
             
                      

http://www.educajob.com/
http://www.vismath.eu/
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En música és una inversió més una translació horitzontal. 
 

 

                                 Il·lustració LIX: Exemple fris 3 en música 
                                 Font: www.vismath.eu 
 

 

FRIS 4: 

S’obté aplicant un gir de 180º a la figura seguit d’una translació. 

  

  

 

 

                                    Il·lustració LX: Exemple fris 4 
                                    Font: www.educajob.com 
 

 

En música és una rotació més una translació horitzontal. 

                       Il·lustració LXI: Exemple fris 4 en música 
                            Font: www.vismath.eu 
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FRIS 5: 

S’obté aplicant un gir de 180º a la figura seguit d’una simetria vertical i una translació. 

 

 

 

  

                                  Il·lustració LXII: Exemple fris 5 
                                 Font: www.educajob.com 
 
                          
En música és una retrogradació més una rotació i seguit d’una translació horitzontal. 

 

                             Il·lustració LXIII: Exemple fris 5 en música 
                             Font: www.vismath.eu 
 
 
 
 
FRIS 6: 
S’obté aplicant una un gir de 180º més una simetria horitzontal seguit d’una translació 

horitzontal. 

  

 

  

  

                              Il·lustració LXIV: Exemple fris 6 
                              Font: www.educajob.com 

 

 

http://www.vismath.eu/
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En música és una retrogradació més una inversió seguit d’una translació horitzontal.  

 

 

 

 

                               Il·lustració LXV: Exemple fris 6 en música 
                               Font: www.vismath.eu 
 

 

FRIS 7: 

S’obté realitzant una translació horitzontal més una simetria axial horitzontal i seguit d’una 

translació horitzontal el doble de llarga que la primera. 

 

  

                                          
  
 
 
                                        Il·lustració LXVI: Exemple fris 7 
                                        Font: www.educajob.com 
 
 

En música és una translació horitzontal més una inversió seguit d’una segona translació 

horitzontal del motiu resultant. 

 

  

 

                          Il·lustració LXVII: Exemple fris 7 en música 
                          Font: www.vismath.eu 
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Qualsevol altra combinació d’un motiu es pot explicar a partir d’un dels set frisos explicats 

anteriorment. 

 

2.5 SIMETRIES EN LA FORMA MUSICAL 

La simetria no només s’aprecia en el disseny de frases i motius, sinó que també es pot 

observar en estructures formals més complexes. L’anàlisi formal d’una obra musical estudia 

el pla de l’obra, és a dir, les parts que la componen i les connexions que existeixen entre 

elles. Atès que tot pla pot mostrar-se en diferents graus d’aproximació, podem obtenir un 

punt de vista més detallat o bé més general. 

Algunes de les formes musicals, també presenten un seguit de simetries. 

La forma anomenada Scherzo, sol formar part d’una obra major, com una simfonia. En 

essència, el scherzo és binari de la forma  AB, on A és la primera part i B la segona, la qual 

mostra grans diferències envers la primera. Però, quan es realitza la segona part es repeteix 

la primera, per tant es converteix en una forma ternària: 

 

                                                                Il·lustració LXVIII: Esquema Scherzo 
                                                                Font: Creació pròpia  
 
A més, existeixen formes ternàries compostes, les parts de les quals estan integrades per 

estructures, també ternàries. Aquest fet aporta un nombre més gran de simetries.  

                                                                          

 

                                                         Il·lustració LXIX: Esquema de forma ternària 
                                                         Font: Creació pròpia 
 

Un exemple d’obra musical que presenti simetries en la seva forma és el Vals op. 34 nº1 de 

Frédéric Chopin. L’estructura formal d’aquesta obra és: 

A B C D C B A 

 
                                        Il·lustració LXX: Esquema Vals  op. 34 nº 1 de Chopin 
                                        Font: Creació pròpia 

A B A 

A B A 

aba cdc aba 
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2.6 LA PROPORCIÓ ÀURIA 

ORIGEN 

Des de l’antiguitat, la proporció àuria ha fascinat els intel·lectuals occidentals d’interessos 

diversos durant almenys 2.400 anys i s’ha relacionat amb l’harmonia de l’art i la naturalesa 

fins el punt de merèixer l’apel·latiu de “proporció divina”.  

El nombre d’or va sorgir a l’època clàssica. Pitàgores va ser un filòsof i matemàtic que va 

fundar un moviment conegut com a pitagorisme. Els pitagòrics van realitzar àmplies 

investigacions matemàtiques. Des del punt de vista aritmètic van cultivar el concepte de 

número, que va arribar a ser el principi cabdal de tota proporció, ordre i harmonia en 

l’univers. A partir d’aquests estudis van veure que la relació que mantenen la diagonal d’un 

pentàgon i el seu costat és el nombre auri. 

Tot i això, la seva història documentada comença en un dels llibres més cèlebre, comentats i 

reimpresos de la història: els Elements de Geometria de Euclides, escrit 300 anys abans de 

Jesucrist. Euclides va ser el primer en estudiar formalment el nombre auri i el va definir de la 

següent manera: "Es diu que una recta ha estat tallada en extrema i mitjana raó quan la 
recta sencera és al segment major com el segment major és al segment menor", o dit d’una 

altra manera  “El tot és a la part com la part a la resta”.  

El nombre d’or, el qual ha inspirat els pensadors de totes les disciplines com ara les 

matemàtiques, la filosofia, l’art i la música també es relaciona amb Plató, a qui se li atribueix 

el desenvolupament de teoremes relacionats amb el nombre auri. 

 

NOMBRE D’OR 

Aquest nombre habita un territori de relacions i propietats numèriques increïbles, però també 

de connexions entre la naturalesa i les creacions humanes. És un número irracional que es 

representa amb la lletra grega phi (Φ).  

 

 

 



HARMONIA MATEMÀTICA 
     Treball de Recerca 
 

38 
 

 

                                           Il·lustració LXXI: Esquema Nº d’Or 
                                           Font: Creació pròpia 

 

Si tenim un segment i el dividim ens dues parts, serà una partició àuria quan compleixi: 

𝑥
1 =

1
𝑥 − 1 

 

Aquesta igualtat ens porta a l’equació de segon grau següent:  𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0  

que té dues solucions, i la positiva que és la que ens interessa és :  𝑥 = 1+ 5
2 ≅ 1,618… 

La proporció àuria tindrà el mateix valor independentment de la longitud del segment inicial. 

Aquesta proporció té també a veure amb la famosa sèrie de Fibonacci. 

Leonardo de Pisa, més conegut com a Fibonacci, va ser un matemàtic italià, considerat com 

"el matemàtic més talentós occidental de l'Edat Mitjana ".   

Fibonacci va plantejar-se el següent problema: << A partir del segon mes de vida, una 

parella de conills (un mascle i l’altre femella) engendra una nova parella cada mes, que neix 

al mes següent. Al cap d’un any, quants conills hi haurà? >> 

La solució d’aquest qüestió és la següent: 

-Els dos primers mesos només hi ha una parella A de conills. 

-Al tercer mes, neix B, la primera parella descendent de A. 

-Al quart mes, neix C, la segona parella descendent de A. 

-Al cinquè mes, neixen D, la tercera parella de A, i E, la primera descendent de B. 

En els mesos següents, la quantitat de parelles de conills és: 1,1,2,3,5,8,13,21,34... Aquesta 

sèrie de números és l’anomenada “successió de Fibonacci”. Si fem els quocients dels 

termes de la successió trobem els següents valors: 
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1
1 = 1                      

8
5 = 1,6 

2
1 = 2                     

13
8 = 1,625 

3
2 = 1,5                  

21
13 = 1,615… 

5
3 = 1,666…          

34
21 = 1,619… 

 

El límit d’aquesta successió és 1,618033989... que és el nombre d’or. 

 

ENVOLTATS PEL NOMBRE D’OR 

 

Naturalesa 

 

La divina proporció és present en la naturalesa. Les fulles 

de moltes plantes, formen una espiral ascendent 

relacionat amb el nombre auri, cosa que els permet captar 

la llum solar sense tapar-se les unes a les altres. 

 A més, és present en les espirals dels cargols i, fins i tot, 

de les pinyes. També hi ha aquesta relació en el conjunt 

de nervis de les fulles, en els pètals de les flors o en el 

gruix de les branques. Quan té un paper en la botànica, la 

proporció àuria rep el nom de Llei de Ludwig.  

                                                                                                              Il·lustració LXXII: Espiral auri  
                                                                                                                           Font: www.bolsaquest.com 
 

Art i cultura 

D’altra banda, el nombre d’or també ha estat aplicat en l’art i en la cultura. Les relacions 

entre les parets, el sostre i les columnes del Partenó d’Atenes van ser construïdes tenint en 

compte aquesta proporció. També les relacions en la forma de la Gran Piràmide de Gizeh i 

en algunes obres de Dalí o Leonardo Da Vinci. 

 

 



HARMONIA MATEMÀTICA 
     Treball de Recerca 
 

40 
 

 

 

 

                               
  
                            Il·lustració LXXIII: Partenó 
                             Font: www.diseno1bb.blogspot.com.es 
 

L’harmonia entre les proporcions per fer un traçat de l’home perfecte es plasma en el 

següent dibuix de “L’home de Vitruvi” que Leonardo da Vinci va fer l’any 1509 per il·lustrar el 

llibre “La Divina Proporció” de Luca Pacioli. La relació entre l’alçada de l’home i la distància 

dels peus al melic és el nombre d’or.  

 
                                                                Il·lustració LXXIV: Home de Vitruvi 
                                                                Font: www.gopixpic.com 
 

Música 

 

Finalment, també ha adoptat un paper important en la música, per exemple 

la construcció d’alguns instruments, com ara el violí, s’ha realitzat tenint en 

compte la proporció àuria. També la ubicació de les efes o esses d’aquest 

instrument es relaciona amb el nombre d’or.  

 

 
 

Il·lustració LXXV: Violí 
 Font: www.espatecnologico2013.blogspot.com.es 

http://www.diseno1bb.blogspot.com.es/
http://www.gopixpic.com/
http://www.espatecnologico2013.blogspot.com.es/
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Si ens fixem en el teclat d’un piano i ens aturem en el 7è número de la successió de 

Fibonacci, el 13, comprovem que en la seqüència 5 8 13, 5+8 = 13. Curiosament, 13 és el 

nombre de semitons d’una escala cromàtica, 8 són les notes de l’escala principal que 

s’interpreten a partir de les tecles blanques i 5 les notes de l’escala pentatònica que 

s’interpreten amb les tecles negres. Aquestes s’agrupen en grups de 2 i 3, també nombres 

de la successió de Fibonacci.  

 

 

         Il·lustració LXXVI: Esquema teclat d’un piano 
         Font: www.edu.xunta.es 
 
 

Per últim, en algunes estructures formals de les sonates de Mozart, en la Cinquena Simfonia 

de Beethoven o obres de Schubert i Claude Debussy s’hi pot establir una relació amb la 

divina proporció.  

 
 
2.6.1 El nombre d’or i la composició 

Alguns dels compositors més famosos com ara Mozart i Beethoven, en compondre algunes 

de les seves obres van situar el moment de màxima tensió en un punt que dividia l’obra en 

seccions les extensions de les quals estaven, aproximadament, en proporció àuria.  

Mozart, en varies de les seves sonates per a piano, la proporció entre el desenvolupament 

del tema i la seva introducció és molt pròxima al nombre auri. Un exemple és a la Sonata nº 

1 el primer moviment de la qual està subdividit en 38 i 62 compassos. El quocient de 
𝟔𝟐
𝟑𝟖 = 𝟏,𝟔𝟑𝟏𝟓… molt pròxim al nombre d’or. El mateix fet es produeix en el segon moviment 

que es subdivideix en 28 i 46 compassos que mantenen una proporció de 𝟒𝟔𝟐𝟖 = 𝟏,𝟔𝟒𝟐𝟖… , 

molt semblant al nombre auri.  

 

Els quatre compassos inicials de la 5ª Simfonia de Beethoven que representen el destí 

trucant a la nostra porta, es van repetint al llarg de l’obra i donen a aquesta un caràcter 
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propi. Aquest motiu es va repetint quan passen un nombre determinat de compassos. 

Aquest nombre coincideix amb els nombres de la successió de Fibonacci.  

 

 

                                           Il·lustració LXXVII: Inici 5ª Simfonia de Beethoven 
                                           Font: www.tonos-gratis.com.es/ 

 

Un altre compositor que va fer ús de la proporció àuria en les seves obres vas ser Béla 

Bartók, un músic hongarès. No només va utilitzar aquest principi per establir les proporcions 

entre els diferents segments, sinó que la va utilitzar per construir acords i melodies. 

Aquest compositor realitzava els canvis d’armadura, dinàmiques, ritmes i moviment en els 

compassos que corresponien als nombres de la sèrie de Fibonacci.  

La sonata per a 2 pianos i percussió està formada per tres moviments. El primer moviment 

consta de 443 compassos. En els 273 primers es desenvolupen l’exposició i el 

desenvolupament de l’obra, per tant, la reexposició comença al compàs 274. 

Si efectuem el quocient entre el nombre total de compassos i el compàs en el qual comença 

la reexposició, obtenim 1,616788..., aproximadament el nombre d’or. 

 

 

                                            Il·lustració LXXVIII: Esquema Sonata per a 2 pianos i percussió 
                                            Font: Creació pròpia 

 

 

Béla Bartók va desenvolupar una escala musical que tenia com a base la successió de 

Fibonacci i la va anomenar Escala de Fibonacci. Va descobrir-la partint de l'escala 

cromàtica; va escriure a dalt de cada nota que la formen un número i va seguir la lògica de: 
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2 semitons corresponen a una 2a major, 3 a una 3a menor, 5 a una 4a, 8 a una 6a i 13 a 

una octava augmentada. Si partim de Do com a tònica, ens queda la següent:  

 

                                               Il·lustració LXXIX: Escala de Fibonacci 
                                               Font: www.web.educastur.princast.es               
 
 
                                               
En la fotografia que es mostra a continuació, es reprodueix l’anàlisi gràfica efectuada per 

Larry Solomon de la Fuga de la Música per Cordes, percussió i Celesta de Bartók, en la qual 

s’observa que la proporció àuria ha estat sistemàticament utilitzada per segmentar  

temporalment l'obra. 

 

         Il·lustració LXXX: Anàlisi gràfica de la Fuga de Bartók 
         Font: www.arteyciencias.blogspot.com.es 
 
 
 
 

http://www.arteyciencias.blogspot.com.es/
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L’obra està composta de 4 parts, el primer temps és una fuga de 89 compassos. En els 

primers 55 es va creant una tensió que assoleix el seu punt culminant en el compàs 56 per 

concloure 34 compassos després. Les cordes toquen amb sordina des del primer compàs 

fins al 34 i sense sordina els següents 21, completant així els 55 compassos inicials. Un cop 

s’arriba al punt de màxima tensió, segueixen tocant sense sordina durant 13 compassos i 

finalment, els 21 últims compassos s’interpreten amb sordina.  

Si efectuem els quocients d’aquestes relacions obtenim nombres molt pròxims al nombre 

d’or. 

 

 

                                     Il·lustració LXXXI: Esquema de la Fuga de Bartók 
                                     Font: www.edu.xunta.es 
 

 

1r temps: 

                 
  
 
 
 
 

    Il·lustració LXXXII: Esquema 1r temps de  
                               la Fuga de Bartók 
    Font: Creació pròpia 
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Sordina: 

  

  

 

 Il·lustració LXXXIII: Esquema 1a part de sordina 
 Font: Creació pròpia 
 

 

 

  Il·lustració LXXXIV: Esquema 2a part de sordina 
  Font: Creació pròpia 
 

 

2.7 MÚSICS MATEMÀTICS 

Wolfgang Amadeus Mozart  

Mozart va inventar un joc amb el qual, amb l’ajuda de dos daus, es poden compondre peces 

musicals sense tenir coneixement musical ni sobre composició. Mitjançant aquest joc, 

Mozart va composar l’obra Musikalisches Würfelspiel, una creació singular artística la qual el 

va portar a compondre no una peça per a piano sinó un generador de valsos. Aquesta no 

conté una partitura per a un petit vals sinó que té un sistema que, basat en l’atzar, pot 

generar un número molt més gran de valsos diferents. 

Mozart va escriure 176 compassos numerats de l’1 al 176 i els va organitzar en una taula de 

16 columnes, cada una de les quals tenia 11 files amb un compàs a cada una. L’organització 

dels compassos en aquestes taules no és aleatòria. Mozart va situar els compassos segons 

si estaven pensats per ser primers compassos, segons, tercers i així fins arribar als 

compassos que havien estar composats per tancar les peces resultants. Així, els compassos 

de la primera columna eren principis de peça i els de la última eren finals. El procediment 
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per generar una peça particular amb l’ajuda de l’atzar era el següent: va llançar dos daus 16 

vegades (una per cada columna), i a cada llançament va seleccionar el compàs la fila del 

qual corresponia a la suma dels números dels daus.  

 

 

 Il·lustració LXXXV: 1r quadre del joc de daus 
              Font: La armonía es numérica 
 

 

 Il·lustració LXXXVI: 2n quadre del joc de daus 
              Font: La armonía es numérica 
 

Per compondre la peça, el compositor comença tirant els dos daus per obtenir  la suma dels 

dos un número entre el 2 i el 12. El primer nombre resultant indica la fila seleccionada de la 

columna 1. Per exemple, si s’obtenen un 2 i un 4, és a dir, un 6, el primer compàs de la 

composició serà el 148 i així successivament fins a obtenir la peça completa. Amb la primera 

taula es poden compondre peces de fins a 16 compassos i si afegim aquesta segona, 

podrem compondre fins a 32 compassos.  
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Mitjançant el joc de daus explicat anteriorment hi ha la possibilitat de crear un gran nombre 

d’obres diferents. El primer compàs té 11 formes de ser completat, una per a cada resultat 

dels daus. Per a cada una d’aquestes opcions hi ha 11 possibilitats més de completar el 

segon, en total són 11 ∙ 11 = 121 formes d’escriure els dos primers compassos. Seguint amb 

el mateix mètode, per completar els tres primers compassos hi ha 11 ∙ 11 ∙ 11 = 113 =

1.331 . Com hem vist cada compàs, de la primera taula, es multiplica per 11 la quantitat 

d’opcions, i fent el mateix, veurem que es multiplica per 6 amb els de la segona taula, per 

tant, hi ha 1116 ∙ 616 ≅ 1,3 ∙ 1029 possibilitats d’obres diferents. 

 

Johann Sebastian Bach 

Es coneix que Bach estava dotat per a les matemàtiques i hi ha algunes curiositats  que tot i 

que poden semblar coincidències, són el reflex de la seva genialitat. El compositor era un 

gran aficionat a la numerologia i el seu simbolisme. Si assignem un número a cada lletra de 

l’abecedari alemany obtenim el següent: 

 

  Il·lustració LXXXVII: Assignació de nombres a l’abecedari alemany 
  Font: Creació pròpia 
 

Si ens fixem en el cognom del compositor, BACH, veiem que la suma de les seves lletres és 

14.I si, a més, agafem les inicials del seu nom: J. S. BACH, la suma és 41,  la mateixa xifra 

llegida al revés.  

 

 

         Il·lustració LXXXVIII: Cognom Bach                   Il·lustració LXXXIX: Inicials més cognom de Bach 
           Font: Creació pròpia                                            Font: Creació pròpia 
 
 
 
               

B A C H 

2 1 3 8 

J S B A C H 

9 18 2 1 3 8 
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Tot i que no sembla un fet gaire sorprenent, Bach ho va utilitzar per a la composició d’alguna 

de les seves obres. Un exemple el trobem en l’última fuga de “L’art de la Fuga”, una peça 

que consta de 41 notes en total i la qual desenvolupa el primer motiu en les primeres 14 

notes. 

 

D’altra banda, es creu que el compositor, degut al gran nombre d’obres que havia de 

compondre,es va inventar un codi matemàtic que, a l’hora d’escriure música, l’ajudava en el 

ritme, les notes i les repeticions de les cançons. Tot i que no se sap fins a quin punt és cert, 

s’han trobat algunes obres que podrien haver estat escrites amb aquest codi. La famosa 

Ofrena Musical està formada per les següents formes musicals: 

RICERCAR CÀNONS TRIO SONATA CÀNONS RICERCAR 

  
Il·lustració XC: Esquema Ofrena Musical 
 Font: Creació pròpia 
 

Com veiem en el quadre anterior, des del punt de vista general de l’obra ja és present el 

concepte de simetria en la seva distribució. Però això no és l’únic, dins d’aquesta obra 

trobem el Cànon a 2 Cancrizians que es creu que és una de les obres que probablement ha 

estat escrita amb l’ajuda del mètode matemàtic citat anteriorment. Fent més recerca de les 

peces de Bach vaig trobar una obra amb un alt contingut de matemàtiques. Aquesta obra és 

la Inversió Nº 1 i utilitza un gran nombre de les transformacions estudiades. L’anàlisi 

d’aquesta obra el veurem més endavant. 

La genialitat de Bach es troba en el contrapunt i en la fuga. Aquestes composicions tenen 

una estructura geomètrica inqüestionable, es parteix d’un o diversos temes i se’ls sotmet a 

varies transformacions, com ara: translacions, rotacions, reflexions i també homotècies, que 

al contrari de les anteriors, no conserven la forma.  

Per últim, durant l’últim any de la seva vida, Bach es va dedicar a compondre l’Art de la 

Fuga. El llibre de l’Art de la Fuga es compon de 14 fugues, la última incompleta, i 4 cànons , 

o més ben dit, d’una gegantesca fuga de 15 capítols. Aquesta obra es basa en un únic tema 

escrit en re menor.   
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      Il·lustració XCI: Motiu en re menor de l’Art de la Fuga 
      Font: www. imslp.org 
 

A mesura que va avançant la cançó, el tema de la fotografia anterior és sotmès a diferents 

transformacions cada vegada més complexes. 
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CAPÍTOL 3: ANÀLISI I COMPOSICIÓ D’UNA OBRA 
MUSICAL 

 
3.1 ANÀLISI D’OBRES MUSICALS 

 
Per a l’anàlisi d’obres musicals he fet una selecció d’algunes petites peces de compositors 

coneguts històricament i d’un fragment d’una de les obres de Bach. 

La primera anàlisi ha estat realitzada a la Sonata nº 4 de Joseph Haydn. Aquesta Sonata 

parteix d’un eix de simetria vertical al centre de la cançó que converteix la seva melodia en 

un palíndrom melòdic.  

                     Il·lustració XCII: Sonata nº 4 de Haydn. 
                     Font: www. imslp.org 
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Com podem observar, l’eix de simetria aplicat per obtenir el palíndrom melòdic és l’indicat a 

la fotografia anterior. El fet de ser un palíndrom permet que la mateixa melodia pugui ser 

interpretada en dos sentits.   

La següent anàlisi ha estat a l’obra Trias Harmonica de Johann Sebastian Bach. En aquesta 

petita peça observem com ha utilitzat els recursos de la translació horitzontal i a la mateixa 

vegada, de reflexió. 

 

                      Il·lustració XCIII: Trias Harmonica de Bach 
                      Font: www. imslp.org 

 

 

En aquest cas, el requadre de color negre ens indica el motiu que ha estat transportat 

horitzontalment i el taronja, el motiu que s’ha creat a partir d’una simetria sobre l’eix vertical. 

Amb un requadre s’ha marcat la nota de la melodia sobre la qual s’ha aplicat l’eix per fer 

possible la reflexió.  

En els quatre primers pentagrames es veu clarament que és interpretada la mateixa melodia 

però en forma de cànon. Ara bé, els quatre següents tot i no començar la melodia de la 

mateixa forma, no experimenta cap tipus de transformació. 
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                         Il·lustració XCIV: Trias Harmonicas de Bach 
                         Font: www. imslp.org 
 

Finalment, he realitzat una anàlisi sobre l’obra Invenció Nº 1 de Johann Sebastian Bach. En 

aquest fragment de l’obra, tot i no ser de llarga extensió, han estat aplicades 4 de les 

transformacions explicades en els apartats anteriors com podem veure a continuació:  

 

 
Il·lustració XCV: Anàlisi d’un fragment de l’obra Invenció Nº 1 de Bach 
Font: Creació pròpia 
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           Il·lustració XCVI: Llegenda de l’anàlisi del fragment de l’obra Invenció Nº 1 de Bach 
           Font: Creació pròpia 
 

Per valorar si els intervals es mantenen en la transformació aplicada, s’ha tingut en compte 

la primera vegada de l’aparició del motiu, el qual ha estat marcat amb un quadre de contorn 

més gruixut.  

 

3.2 COMPOSICIÓ D’UNA OBRA MUSICAL 

 
Un cop realitzada la part teòrica del treball, arriba el moment de posar en pràctica el 

contingut estudiat. El meu objectiu per aquest apartat era compondre una peça musical 

pròpia aplicant algunes de les transformacions geomètriques que hem vist durant el treball i 

també, situar el punt culminant de l’obra en proporció àuria. La imatge que veiem a 

continuació és la llegenda que servirà per entendre l’anàlisi de l’obra. 

 

 
                     Il·lustració XCVII: Llegenda de l’anàlisi de l’obra composada per mi mateixa. 
                     Font: Creació pròpia 
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             Il·lustració XCVIII: Obra pròpia 
             Font: Creació pròpia  
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Primerament, vaig començar pensant en quina tonalitat i en quin compàs escriuria l’obra i 

vaig decidir que l’escriuria en la menor i compàs 2/4. Com podem veure en la fotografia, les 

veus de clarinet es troben en una tonalitat diferent. Aquest fet és degut que el clarinet és un 

instrument transpositor, és a dir, l’altura de la nota que sona no correspon a la nota escrita. 

 

Un cop escollida la tonalitat, vaig establir quina extensió tindria l’obra per tal que facilités 

l’aplicació de la proporció àuria,la qual trobem en el punt culminant. Aquest punt se situa al 

compàs nº 8 i podem dir que està en proporció al nombre d’or ja que el quocient entre el 

nombre del compàs on està situat i el total de compassos de l’obra, 13, és molt pròxim a 

aquest nombre. 

 

Per últim, pel què fa referència a l’aplicació de les diferents transformacions estudiades, a 

més del concepte matemàtic ha calgut tenir en compte el concepte harmònic, és a dir, una 

transformació ha pogut ser aplicada sempre i quan mantingués una harmonia adequada i 

amb concordança a la resta de veus.  

Com veiem en la fotografia de la composició, s’ha aplicat, com a mínim, una transformació 

de cada tipus, isomètriques, tant elementals com combinades i, finalment, escalars.  
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CONCLUSIONS 

 
En relació al primer objectiu, creiem que hem fet una bona selecció de conceptes que 

permeten al lector seguir amb claredat la resta del treball. Finalment, hem vist que no han fet 

falta nocions gaire complexes per tirar endavant el treball. Tot i així ens hem trobat amb 

alguna que altra dificultat que posteriorment comentarem. 

 

En relació al segon objectiu, hem observat durant el termini de realització del treball que 

totes aquestes transformacions geomètriques estudiades estan presents en la majoria 

d’obres, ja siguin de caire popular o bé obres mestres. L’ús de les transformacions és un 

recurs molt utilitzat, tot i que, sovint, no es relaciona amb les matemàtiques. En aquest punt 

ens podem plantejar si el compositor és o no conscient d’estar realitzant aquestes 

transformacions geomètriques a la seva obra, però el que està clar, és que la seva oïda i la 

seva experiència li indiquen que conservar els intervals o les proporcions és una excel·lent 

forma de familiaritzar a l’oient amb el motiu inicial de l’obra, sense que aquest s’hagi de 

repetir exactament igual que el primer cop que surt. 

 

Pel que fa als músics que han utilitzat matemàtiques, conscient o inconscientment en la 

seva obra, en el nostre treball hem fet una primera pinzellada del que es pot trobar fent-ne 

un anàlisi més exhaustiu. Així, mentre buscàvem informació per al nostre treball hem 

descobert un ventall molt més ampli i complex de músics matemàtics.  

Un clar exemple d’aquests músics és Iannis Xenakis que a partir dels anys 50 va començar 

a aplicar sistemàticament les matemàtiques en les seves composicions. Xenakis és un dels 

pocs compositors que no estava interessat en el serialisme i va preferir la formalització, és a 

dir, l’ús d’un model com a base de la composició. Va utilitzar models matemàtics en la 

majoria de les seves obres. Podem trobar peces que han estat composades a partir de les 

teories de joc i de probabilitat i en principis geomètrics. No només s’han trobat relacions 

matemàtiques en les obres de Xenakis sinó que també en obres de molts altres 

compositors, alguns explicats al treball com J.S. Bach i Mozart, i d’altres que no s’han tractat 

com per exemple F. Chopin. 

 

Ara bé, aquesta relació entre musica i matemàtiques és tan àmplia que calia ser molt 

concrets en el moment de plantejar-nos els nostres objectius, delimitant, per això, la nostra 

recerca. 
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Durant el treball s’ha tractat la relació entre la proporció àuria i la música. La relació entre 

aquests dos termes ha estat més àmplia del que pensàvem. Hem vist que en algunes obres 

el punt de màxima tensió està situat en proporció àuria. La pregunta que caldria fer-se és: 

n’era conscient el compositor d’aquest fet? O simplement ho feia perquè li resultava més 

agradable per l’oïda sense saber el perquè? La resposta a aquestes preguntes no és 

possible saber-la amb certesa tot i que la possibilitat que ho fessin sense ser-ne conscients 

podria ser força elevada ja que aquesta proporció s’ha relacionat amb la bellesa i seria 

aquest el motiu pel qual, inconscientment, el punt culminant se situa en aquesta proporció.  

 

En relació al tercer dels nostres objectius, la cosa ha resultat més difícil del que semblava ja 

que és una feina molt laboriosa. En contes d’analitzar una obra sencera vam acabar 

analitzant dues petites peces des d’un punt de vista més general i finalment, un petit 

fragment d’una obra de Bach de forma més específica.  

 
En relació a l’últim objectiu, a la dificultat intrínseca que comporta el fet de compondre una 

obra musical vam haver de sumar-hi l’aprenentatge per utilitzar un software informàtic que 

ens permetés transcriure la cançó i poder-la adjuntar al treball. En aquest sentit, podem 

concloure que, a part de compondre l’obra utilitzant les transformacions geomètriques 

estudiades, hem après a utilitzar un nou programa informàtic per escriure en llenguatge 

musical. 

 
Globalment, podem concloure que en la composició d’una obra musical existeix una 

estructura que, en la majoria d’ocasions, està influïda per les matemàtiques. En alguns 

casos aquesta relació matemàtica en l’estructura formal és força òbvia però en d’altres és 

més difícil veure-ho amb claredat. 

Un dels procediments bàsics per obtenir cohesió en una peça musical és el reafirmar una 

seqüència de sons de forma variada per tal d’evitar la monotonia i donar caràcter a l’obra. 

Això s’ha de fer de tal manera que resulti interessant i agradable per l’oient. Algunes de les 

tècniques que s’han utilitzat al llarg de la història per realitzar una composició d’aquestes 

característiques han estat relacionades amb conceptes geomètrics. 
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