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1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1 Presentació 

 

Per què hi ha gent que presenta oïda absoluta i gent que no? Com a estudiant de música 

moltes vegades he estat testimoni de companys que tenen una facilitat alarmant pel que fa a 

identificar notes de forma aïllada. Des de ben petit sempre m’havien dit que aquesta capacitat 

era innata i que l'oïda absoluta es tenia o no es tenia i així ho havia cregut sempre. 

A nivell particular, jo vaig començar a estudiar música amb 5 anys i amb 10 anys vaig anar a 

l’Escolania de Montserrat on hi vaig estar internat durant 4 anys. Durant aquests anys vaig 

rebre bastanta formació musical. Cada dia hi dedicava un mínim de 4 hores a la música: dues 

hores de cor, una hora de llenguatge musical i una hora de pràctica d’instruments. 

Quan vaig tornar de l’Escolania, amb 14 anys, vaig entrar a 3r de Grau Professional al 

Conservatori de Girona i allà em vaig començar a adonar que la formació rebuda sobretot es 

notava amb el nivell auditiu. Aparentment tenia més facilitat en identificar les notes que la 

majoria dels companys i això es notava sobretot en fer dictats. 

Va ser llavors que vaig començar a pensar que l’oïda absoluta podria ser apresa i que no era 

una virtut que s’adquiria segons els teus gens. 

Per aquesta inquietud vaig tenir la idea de fer un treball de recerca on compararia per una part 

a ex-estudiants de l’Escolania de Montserrat i per altra part a estudiants de Conservatoris de 

Música i així podria valorar realment si hi havia alguna diferència significativa en la manera 

de percebre les notes musicals. 

Així doncs, he fet una primera fase de documentació on he buscat informació relacionada 

amb el tema objecte d’estudi. Bàsicament m'he dedicat a respondre què és l'oïda absoluta, qui 

la té, perquè i com es desenvolupa i on es dona. Així mateix, he realitzat una entrevista a 

Imma Ponsatí, catedràtica en Pedagogia Musical que ha centrat la seva línia d’investigació en 

estratègies que permetin als estudiants millorar les seves habilitats auditives. 

En la segona fase del treball he dissenyat uns testos auditius i unes entrevistes per a la 

població objecte d’estudi. 

Per últim he realitzat una fase de síntesis amb les conclusions adquirides a partir de la recerca 

i el treball de camp realitzat. 
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1.2 Objectius 

 

1.2.1 Específics 

 

En primer lloc he dissenyat un test per poder valorar si es té oïda absoluta i/o relativa a 

estudiants de música, així com analitzar les possibles variables relacionades. 

Així mateix, saber si els antics escolans tenen una oïda musical (oïda relativa i absoluta) 

millor que els estudiants d’escoles de música de Grau Professional (Conservatoris i Oriol 

Martorell). 

Per altra banda, també m’agradaria fer un test que pogués valorar l’oïda absoluta a una 

població sense coneixements musicals. 

 

1.2.2 Generals 

Com a objectius generals, m’agradaria fer una recerca sobre l’oïda absoluta que em respongui 

les següents preguntes: 

- Què és l’oïda absoluta? 

- Qui presenta oïda absoluta? 

- Per què es té oïda absoluta? 

- On es presenta l’oïda absoluta? 

 
 

Així mateix, analitzar diferents variables que puguin estar relacionades amb l’oïda absoluta 

com l’edat que es va començar a estudiar música i els instruments que es toquen. 

 

1.3 Hipòtesi 

 

A l’inici del treball i després de fer una primera fase de recerca, m’he plantejat les següents 

hipòtesis: 

 
a) Els antics-escolans tindran una oïda musical millor que els estudiants de les escoles de 

música. 



Treball de recerca: L’Oïda Absoluta 

3 
 Curs 2018-2019 

 

  

 

 

b) Els estudiants que van començar els estudis musicals amb més de 6 anys tindran menys 

possibilitats de tenir oïda absoluta. 

c) Si tens oïda absoluta sentiràs un ventall més ampli de Hz. 

d) L’oïda absoluta es pot presentar exclusivament per mitjà d’un entrenament musical. 

 

 

1.4 Preguntes que es formulen 

 
Les preguntes que em formulo en l’elaboració del treball són les següents: Quin tan per cent 

dels estudiants de música entrevistats tenen oïda absoluta? Hi haurà diferència amb l’oïda 

musical dels ex-escolans amb altres estudiants de conservatoris? Tindran millor oïda absoluta 

o relativa? Quins aspectes comuns presenten els estudiants de música que tenen oïda 

absoluta? Hi té a veure l’edat en què es comença a estudiar música? Hi té a veure quin tipus 

d’instruments toquen? Hi té a veure haver fer més hores de llenguatge musical durant la 

infantesa? 

 
1.5 Metodologia 

 

En una primera part he realitzat una recerca d’informació teòrica relacionada amb l’oïda 

absoluta i he basat aquesta part teòrica amb investigacions realitzades relacionades amb 

l’oïda absoluta. 

En una segona fase del treball he realitzat en primer lloc una entrevista amb Imma Ponsatí, 

catedràtica en Pedagogia Musical per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Per últim he realitzat dos tipus de test per valorar la possessió o no d’oïda absoluta. Un test 

destinat a estudiants de música i un altre test destinat a una població sense coneixements 

musicals. 
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2. PART TEÒRICA 

 
2.1 Què és l’oïda absoluta? 

 

2.1.1 Definició 

 

L’oïda absoluta (anomenada en anglès absolute pitch) és l’habilitat d’identificar la 

freqüència d'un estímul auditiu sense l'ajuda de cap referència externa. Les persones que la 

presenten la poden utilitzar en diferents contextos, per exemple per identificar una nota 

aïllada, per saber la tonalitat d’una peça musical o per nombrar les notes de sorolls ambientals 

com per exemple el soroll d’una ambulància, entre d’altres. 

 
Un altre terme que es pot confondre amb l'oïda absoluta, és l’oïda relativa que és la memòria 

relacionada amb l’altura musical. L’oïda relativa la tenen la majoria dels músics a base 

d’entrenament i estudi. 

 
2.1.2 Classificació general 

 
 

Encara que tradicionalment s’ha dit que l’oïda absoluta és una habilitat de “tot o res”, 

recentment els experts creuen que té diferents graus. L’oïda absoluta es podria classificar en 

tres tipus diferenciats: 

a) Oïda absoluta activa: Capacitat de reconèixer un so i identificar-lo correctament 

sense la necessitat de tenir una nota de referencia i a més a més, entonar-lo 

correctament amb la pròpia veu. 

b) Oïda absoluta passiva: Capacitat de reconèixer un so i identificar-lo correctament 

sense la necessitat de tenir una nota de referència. La persona no sap entonar 

correctament el so. 

c) Oïda relativa: Seria capacitat de reconèixer un so i identificar-lo com a una nota 

musical, però amb l’ajuda d’una referència prèvia, per exemple amb el La del diapasó. 

Dins de l'oïda relativa ja qui classifica també les persones que tenen una oïda relativa 

altament desenvolupada que seria la capacitat de interioritzar el La de tal forma que, 
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amb un bona oïda relativa, es pot aconseguir ser tant precís com una persona amb oïda 

absoluta. 

 

 
2.1.3 Classificació segons Anna Laucirica 

 

Sobre l’oïda absoluta i relativa Anna Laucirica, una professora de Didàctica de l’expressió 

musical en la Universitat de Navarra (2000),va establir una classificació dels diferents tipus 

d'oïda absoluta: 

 
a) Oïda absoluta genuïna: Persones que tenen una alta puntuació (83,3% o més)a 

qualsevol dels timbres i escala cromàtica. 

b) Oïda absoluta limitada pel timbre: 

Persones que no obtenen una bona puntuació quan es tracta del timbre de sons purs. 

c) Oïda absoluta limitada pel registre: 

Persones que no aconsegueixen la puntuació desitjada en un o en dos dels registres. 

d) Oïda absoluta limitada per les alteracions: Persones que cometen errades de 

semitò. 

e) Oïda absoluta limitada pel timbre i les alteracions. 

f) Oïda absoluta limitada pel timbre i el registre. 

g) Oïda absoluta limitada pel registre i les alteracions. 

h) Oïda absoluta limitada pel timbre, registre i alteracions. 
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2.1.4 Avantatges i inconvenients: 

 

Tenir oïda absoluta (OA) pot ser bastant avantatjós per una persona que es dedica o es vol 

dedicar professionalment a la música però també pot semblar molest en algunes situacions. 

 
2.1.4.1 Avantatges: 

 
 

a) Facilita als cantants l'entonació precisa d'intervals habituals. 

b) Beneficia la lectura a primera vista. 

c) Afavoreix la percepció immediata de les modulacions 

d) Facilita considerablement la  interpretació  musical  memoritzada,  bàsicament  

quan es tracten d'harmonies o modulacions complexes. 

e) Molts músics afirmen que l'OA permet gaudir millor de la música. 

 
 

2.1.4.2 Inconvenients: 

 

a) Les persones que presenten oïda  absoluta  difícilment  poden  “desactivar” 

aquesta habilitat. Per tant, quan escolten  un  concert,  el  seu  cervell  va  

descodificant a temps real el nom de les notes i pot ser realment molest. 

b) Els instrumentistes i cantants amb OA presenten dificultats a la hora de transportar 

la peça a una altra tonalitat o a una altra freqüència com és el cas de la música 

barroca ja que contínuament senten les notes desafinades. 

c) Molts autors destaquen també la poca flexibilitat i capacitat d'adaptació de les 

persones amb oïda absoluta envers les oïda relativa. 
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2.2 Qui té oïda absoluta? 

 
 

Un estudi recent diu que als Estats Units i a Europa una persona de cada 10.000 habitants 

presenta oïda absoluta, per tant podem dir que és una habilitat molt poc freqüent. 

 

Molts que tenen OA s'ha dedicat al món de la música, alguns exemples de personatges 

famosos són: Mozart, Beethoven, Chopin, Frank Sinatra, Barbara Streisant, Jimi Hendrix, 

Stevie Wonder, Michael Jackson, Mariah Carey o Ana Torroja. 

 
Hi ha estudis que han demostrat que hi ha determinats col·lectius on s'eleva la proporció de 

persones amb OA, aquests col·lectius serien: 

 

2.2.1 Col·lectius amb coneixements musicals 

 

En relació en aquest col·lectiu molts estudis afirmen que les persones amb coneixements 

musicals tenen més possibilitats de tenir aquest tipus d'oïda però no he trobat dades ni estudis 

que puguin dir quina proporció d'estudiants de música tenen oïda absoluta. 

 

2.2.2 Poblacions que tenen una llengua tonal 

 

En les llengües tonals és fonamental l'altura dels tons ja que la diferència entre una o altra 

altura determinarà el significat de paraules o síl·labes. Així que el to està fermament lligat a 

la paraula. Una gran part de les llengües d'Àsia són llengües tonals com el xinés mandarí, el 

japonès, el tailandès i el vietnamita. També a l'Àfrica i moltes llengües indígenes d’Amèrica 

hi ha diferents idiomes tonals. 

 
És interessant, doncs, destacar el fet que les poblacions que parlen una llengua tonal tenen 

molta més facilitat en l'adquisició d'oïda absoluta ja que quan parlen han de seguir una 

melodia amb molta exactitud sinó tenen aquesta exactitud el que diuen no te sentit. Si 

persones amb oïda absoluta a Nord Amèrica i a Europa no arriben a una de cada 10.000, 

passa una fet molt diferent amb els parlants nadius de xinès per exemple. La proporció dels 
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qui tenen aquesta capacitat tan especial és nou vegades més gran i es situaria en un cada 

1.100 habitants. 

 
 

2.2.3 Persones invidents 

En persones cegues les connexions neuronals canvien. Estudis han demostrat que potencien  

el tacte i l'oïda. Així doncs hi ha hagut estudis que han afirmat que hi ha una proporció més 

alta d'OA amb persones cegues. Per exemple Stevie Wonder, té oïda absoluta ja que 

possiblement la ceguera s’ha vist compensada en una millora del seu oïda. 

 

2.2.4 Persones amb trastorn de l'aspecte autista 

 

Diversos estudis han demostrat que persones amb trastorn de l'aspecte autista presenten OA 

en una incidència de un de cada 20. Val a dir, que l'autisme és un trastorn que es caracteritza 

per deficiències en la interacció socials i uns patrons repetitius de comportament però no té 

res a veure amb la capacitat intel·lectual. 

 

2.2.5 Persones amb la síndrome de Williams 

 

La síndrome de Williams és un trastorn d’origen genètic que es presenta a un de cada 20.000 

naixements. La causa d'aquesta síndrome és la pèrdua de material genètic en un dels dos 

cromosomes 7. Les persones afectades d'aquest síndrome solen patir algun tipus de retràs 

mental. Contràriament a l'autisme els afectats tenen un comportament molt sociable i tenen 

passió per la música. També entre ells hi ha més incidència de casos freqüents d'OA. 

 

2.2.6 Persones amb oïda absoluta i sinestèsia 

 

 
La sinestèsia és una condició neurològica en la qual els sentits es combinen de forma poc 

corrent, aquesta condició comporta una assimilació conjunta de diversos tipus de sensacions 

de diferents sentits en un mateix acte perceptiu. Normalment les persones que tenen sinestèsia 

i oïda absoluta quan senten un so perceben colors o gustos diferents. 
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2.3 Per què es té oïda absoluta? 

 

S'han fet varis estudis sobre l’oïda absoluta, principalment hi ha dues corrents. Per una part hi 

ha qui està a favor que és una habilitat innata i per una altra part hi ha qui creu que és una 

habilitat adquirida a base d’entrenament musical. 

 
En un principi hi havia bastanta controvèrsia però actualment s'ha pogut constatar que les 

dues condicions van agafades de la mà, és a dir, es necessita una genètica i un aprenentatge 

musical. 

 
2.3.1 Estudis basats en la genètica 

 

En un primer moment es va estudiar la genètica basant-se amb l'herència i van poder 

constatar que aquest gen passava de generació en generació i es tractaria d'un gen d'herència 

autosòmica, que significa que no es trobaria en els cromosomes sexuals, i és dominant, és a 

dir amb molta probabilitat aquest gen es mostrarà a totes les generacions d'una família. 

 
Fins ara era un camp encara no molt desenvolupat, però gràcies a l'anàlisi del genoma humà 

s'han trobat diverses regions cromosòmiques relacionades amb l'oïda absoluta com per 

exemple el 8q21, 8q24, 4p14. També s'han trobat diferents gens que podrien estar relacionats 

com el gen AVPR1A o el SLC6A4. No obstant això, a causa del petit nombre de mostres i els 

pocs estudis realitzats encara no es pot afirmar quin és el gen responsable de l'OA. 

 
2.3.2 Estudis basats amb l’entrenament musical 

 
Gabi Lanyi, pare de Ariel Lanyi, nen que va protagonitzar un documental de la BBC al 2008 

per tenir oïda absoluta, assegura que tots els nens neixen amb oïda absoluta, però que la 

perden de petits ja que no la treballen perquè ningú els hi diu que aquell so és un do i aquell 

altre és un sol sostingut. Gabi Lanyi fa una comparació de l’aprenentatge musical amb 

l’aprenentatge de la llengua materna. 
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Una altra teoria que últimament se s’ha sentit a parlar molt, és la teoria de les 10.000 hores. 

En resum, aquesta teoria diu que si una persona vol ser un virtuós en alguna matèria, 

necessitarà almenys dedicar-hi 10.000 hores de pràctica. Aquesta teoria va sorgir els anys 90 

per un psicòleg suec anomenat K. Anderss Ericson i popularitzada pel sociòleg i periodista 

Malcom Gladwell. Posteriorment, investigadors d’universitats dels Estats Units, entre elles 

Princeton i Rice University, van realitzar 88 publicacions científiques en les que van 

participar 11.135 voluntaris amb l’objectiu de provar la correlació entre el número d’hores de 

pràctica i el rendiment en múltiples disciplines, entre elles la música. El resultat obtingut va 

ser que la pràctica intensiva només explicava un 12% de mitjana del nostre rendiment. 

L’estudi va demostrar que altres factors com el talent innat, la intel·ligència i l’edat en què es 

comença juguen un paper més important. 

 
2.3.3 Estudi basat en l'entrenament musical juntament amb la genètica 

 

Uns investigadors de la Universitat de Califòrnia, San Francisco, van investigar si 

l’entrenament musical precoç i la genètica influeixen en el desenvolupament de l’oïda 

absoluta. Per això van estudiar 600 músics en conservatoris i orquestres. El test es basava en 

un test acústic que els hi permetia separar els diferents tipus d’oïda. 

 
En aquests estudi van arribar a la conclusió de que un entrenament musical precoç no era 

suficient per desenvolupar l’oïda absoluta. El 40% dels músics que van començar 

l’entrenament musical amb 4 anys o menys presentaven oïda absoluta i només un 3% dels 

músics que van començar l’entrenament musical amb 9 anys o més en presenten. Els que 

presentaven oïda absoluta tenien 4 vegades més de possibilitats de que un membre de la seva 

família en presentés en comparació un que no en tenia. Per tant aquesta informació indica que 

l’entrenament musical precoç i que la predisposició genètica son necessaris per el 

desenvolupament de l’oïda absoluta. 
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2.4 On es produeix l'oïda absoluta? 

 
L'oïda absoluta es produeix al cervell però abans d’explicar els estudis realitzats en aquest 

àmbit explicaré de forma molt resumida com és el cervell i les seves parts. [1] 

 

2.4.1 El cervell 

 

El cervell humà pesa poc menys d’un quilo i mig i consumeix entre un 20% i un 25% de 

l’energia que consumim, aproximadament unes 500 kcal al dia i és l’essència del què som. El 

cervell humà està constituït per aproximadament un bilió de cèl·lules de les quals, unes cent 

mil milions són neurones organitzades en xarxes. El cervell humà està format pel tronc 

encefàlic, l’hipotàlem, l’amígdala,, l’hipocamp, el cerebel, el tàlem, i el còrtex. El còrtex 

cerebral o escorça cerebral, també anomenada matèria gris, és la part més gran del cervell 

humà, ocupant tres quartes parts del pes total. El còrtex està dividit en quatre parts, 

anomenats lòbuls: 

 
a) El lòbul occipital: Situat en la part posterior del cervell i l’encarregat de la percepció 

visual. 

b) El lòbul temporal: El lòbul temporal o àrea temporal, es troba just sobre les orelles. És el 

responsable de l’audició i conté l’àrea que entén la parla, que s’anomena àrea de Wernicke. 

c) El lòbul parietal: El lòbul parietal està situat a la part superior. La seva funció principal és 

rebre i integrar els estímuls dels sentits. 

d) El lòbul frontal: El lòbul frontal és el més desenvolupat en l’espècie humana, en 

comparació amb els grans simis. Alberga l’àrea que produeix la parla. 

 

Font://xtec.cat/ceipbanus 
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2.4.3 Els hemisferis cerebrals 

Aparentment, el cervell manifesta una simetria bilateral, amb els seus dos hemisferis (el dret i 

l’esquerre) interconnectats entre ells i delimitats per una cissura on es troba el cos callós i 

altres formacions interhemisfèriques com per exemple, la regió hipotalàmica. S’ha escrit molt 

sobre la dedicació que cadascun d’ells té sobre unes àrees concretes. 

 
a) L’hemisferi esquerre. L’hemisferi esquerre tendeix a ser el cervell lògic responsable 

de la paraula, la lògica, la matemàtica, l’anàlisi, la sintaxi, la planificació, i governa la 

part dreta del cos. Tendeix a emocions positives com l’alegria. 

b) L’hemisferi dret. L’hemisferi dret és més creatiu i és responsable del ritme, de la 

percepció espacial, el color, la forma, el lloc, la imaginació, i governa la part esquerra 

del cos. Tendeix a emocions negatives com la tristesa. 

 
Últimament es tendeix a relativitzar la especialització de cada hemisferi perquè el cervell està 

molt interconnectat per mitjà del cos callós. El cos callós és una banda gruixuda de fibres 

nervioses que connecten les cèl·lules cerebrals d’un hemisferi a les de l’altre hemisferi. S’ha 

demostrat que la pràctica habitual de la música desenvolupa aquesta part del cervell 

especialment si han començat a edats primerenques solen tenir-la amb moltes més 

connexions del normal. 

 

Imatge: Especialització dels dos hemisferis cerebrals. 

Font:https://29154fdf-a-17224b88-s-sites.googlegroups.com/a/maristesvalldemia.com/pr15_4b1/home/3-com-afecta-la-musica-al- 

cervell/musica-emocions 

https://29154fdf-a-17224b88-s-sites.googlegroups.com/a/maristesvalldemia.com/pr15_4b1/home/3-com-afecta-la-musica-al-cervell/musica-emocions
https://29154fdf-a-17224b88-s-sites.googlegroups.com/a/maristesvalldemia.com/pr15_4b1/home/3-com-afecta-la-musica-al-cervell/musica-emocions
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2.4.4 Estudis sobre l'oïda absoluta i el cervell 

 
Al 1995 uns neuròlegs alemanys troben la regió del cervell on es desenvolupa l’oïda absoluta: 

l’àrea temporal esquerra. Els neuròlegs diuen que aquesta regió és més gran en els músics que 

“gaudeixen” d’aquest privilegi. Aquest moment va ser la primera vegada que es va descobrir 

una relació entre una zona del cervell i un talent artístic. 

 

Els investigadors de la Universitat Heinrich Heine de Dusseldorf diuen que no n’hi ha prou 

amb néixer amb aquest do per ser un gran músic, ja que, només les persones que comencen la 

seva educació musical abans dels 7 anys poden desenvolupar l’oïda absoluta. 

 
El director de l’estudi, Gottfried Schlaug, ha explicat que no coneixen amb certesa les 

influències les qual depèn la evolució del cervell, però assegura que és possible que estudis 

musicals precoços puguin modelar-lo. El seu estudi ha consistit en analitzar dues zones del 

cervell anomenades àrees temporals en 60 voluntaris, dels qual 30 són músics professionals i 

11 tenen oïda absoluta. Els resultats publicats a la revista “Science” mostren que la asimetria 

entre plans temporals és major en músics amb oïda absoluta que en la resta de persones. Els 

que tenen l’oïda absoluta tenen el pla temporal esquerra comparativament més gran. Tots els 

músics amb aquest do que han participat en l’estudi van començar els estudis musicals abans 

dels 7 anys. 

 
Altres investigacions han demostrat que la asimetria entre plans temporals apareix en el fetus 

cap a la tretzena setmana d’embaràs i evoluciona possiblement fins els 7 anys. Per aquest 

motiu, els investigadors consideren probable que els estímuls musicals rebuts entre aquestes 

dos edats incideixin en la asimetria dels plans temporals. 
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Imatge de l’estructura asimètrica del plànol temporal esquerra 

Font : https://2e.mindsmachine.com/figures/15/15.03.html 

 

 

 

2.4.5. La fisiologia de l’audició 

 
 

El so es transmet per l'aire des del focus emissor. Les ones acústiques arriben al pavelló 

auricular que ajuden a captar-les. Després el so penetra pel conducte auditiu fins la membrana 

timpànica, que transforma les ones en vibracions mecàniques. El timpà, al vibrar, transmet les 

vibracions al martell, l’enclusa i l’estrep que es colpegen suaument entre si. Des de la cadena 

ossicular el so passa a l’oïda interna o laberint, allà les vibracions passen a dos líquids 

diferents que es troben dins i fora de la còclea o cargol que son perilimfa i endolimfa. Dins el 

cargol es troba l’òrgan de Corti, que conté les cèl·lules ciliades o sensorials les quals 

produeixen una substància al ser estimulades pel moviment del líquid perilimfàtic. 

 
Les cèl·lules ciliades del principi del cargol agafen les freqüències més agudes i les del final 

les més greus. Per tant aquestes cèl·lules ciliades identifiquen la freqüència del so. Més 

endavant, quan l’escorça cerebral tradueixi els impulsos elèctrics que conten la informació de 

la freqüència escoltada a informació, els que presenten oïda absoluta, a més a més, aquesta 

https://2e.mindsmachine.com/figures/15/15.03.html
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informació no serà només un so sinó que es traduirà al llenguatge musical i per tant sabran el 

nom de la nota. 

 
La substància produïda per les cèl·lules ciliades estimula les terminacions nervioses del nervi 

vestibulococlear, que transformen l’estimulació mecànica en impuls nerviós. Després, el 

nervi auditiu envia els impulsos elèctrics al tronc encefàlic que identifica el to i el timbre, 

aquest envia els impulsos elèctrics a l’hipotàlem. A continuació l’hipotàlem envia els 

impulsos elèctrics a l’amígdala el qual s’encarrega de les emocions i finalment aquest envia 

els impulsos elèctrics al còrtex concretament al lòbul temporal el qual s’encarrega de 

percebre el so. [2] 

 

 

 

 

 

Imatge del sistema auditiu 

Font: www.umm.edu 

http://www.umm.edu/
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3. PART PRÀCTICA 

 
3.1. Entrevista a Imma Ponsatí Ferrer 

 
En el treball de recerca he cregut convenient realitzar una entrevista a la Doctora Imma 

Ponsatí Ferrer Professora titular del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de 

Girona. Doctora en didàctica de la música por la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Titulada superior per el Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona en les 

següents especialitats: harmonia, contrapunt, composició i instrumentació; solfeig, teoria de 

la música, transposició i acompanyament; pedagogia musical, i musicologia. Titulació 

professional de piano en el mateix conservatori del Liceu. Diploma pedagògic d'educació 

musical Williems. Professora d'educació primària. Actualment desenvolupa la seva tasca 

docent a l’etapa dels estudis musicals de grau professional on ensenya les matèries de 

llenguatge musical, harmonia i acompanyament. La seva línia d’investigació es centra en 

l’estudi d’estratègies que permetin als estudiants adquirir i/o millorar les seves habilitats 

auditives musicals. 

 
Per començar, sé que has estat investigant sobre les habilitat auditives musicals, em 

podries explicar una mica en què es centra la teva investigació? Jo el que vaig fer va ser 

una tesi doctoral, estava destinada a investigar si a partir d’una proposta didàctica que es feia 

a alumnes estudiants de música es podria millorar la identificació dels intervals harmònics. 

 
I quines conclusions n’has extret? Es va fer un estudi en sis conservatoris, n’hi havia tres 

que era un grup control que treballaven de la seva manera i d’altres tres d’entre els quals hi 

havia Girona, vam aplicar la proposta que vaig dissenyar i llavors a través de l’SPSS, que és 

un programa estadístic, vam fer unes proves estadístiques i van sortir diferències 

significatives favorables. 

 
Continuareu emparant aquestes tècniques? Sí, actualment s’estan utilitzant i ha demostrat 

que amb una bona metodologia es pot millorar la percepció auditiva musical. 



Treball de recerca: L’Oïda Absoluta 

17 
 Curs 2018-2019 

 

  

 

 

Ens podries definir què és l’oïda absoluta? L’oïda absoluta és aquella capacitat o habilitat, 

diguem-ho així entre cometes, que tenen les persones a poder identificar un so o a cantar-lo, 

dient el nom de la nota sense una referència prèvia. És a dir, sentir un so i dir: és un do 

sostingut o canta un re bemoll. 

 
Quins requisits necessita tenir una persona per tenir oïda absoluta? És necessari tenir 

coneixements musicals? La veritat és que hi han estudis que diuen que és probable que hi 

hagi gent que no tingui estudis musicals i que tingui oïda absoluta, així com també animals, el 

que passa és com que no tenen coneixements musicals no s’ha pogut saber veritablement si 

en tenen o no. Pel què fa als requisits, hi ha molta controvèrsia entre els estudis i els 

investigadors per saber si és una capacitat innata o si és una habilitat adquirida en una edat 

determinada, la primera infància, on hi ha molta facilitat. 

 
És a dir, pot venir tant per genètica com per aprenentatge? No està clar, sembla que hi ha 

una edat que ho afavoreix, però no està clar, hi ha molta controvèrsia. 

 
Com valores si una persona té o no oïda absoluta? Hi ha testos, però a la vegada aquests 

testos des de el moment que has fet la primera nota i allò és un re segurament aquesta nota ja 

és una referència per la següent. És a dir, sí que n’hi han de fets i de publicats però no sé fins 

a quin punt són fiables. 

 
I hi ha alguna prova amb efectivitat 100%? S’haurien de buscar, se n’han fet en molts 

estudis. 

 
Creus que l’edat influeix a tenir una millor o pitjor oïda absoluta? I un cop s’ha 

adquirit es pot perdre? Jo diria, pel que he llegit, que quan es té no se sol perdre, però en 

canvi és possible avançar una miqueta. I no és, això és una idea general, o es té o no es té, hi 

ha gent que pot ser que tingui un 100% d’oïda absoluta, hi ha gent que pot ser que no en 

tingui gens, però hi ha un procés entremig. Hi ha gent que pot ser que tingui oïda absoluta per 

determinades tonalitats, per determinats instruments, el timbre també és un factor important, 

per diferents paràmetres... 



Treball de recerca: L’Oïda Absoluta 

18 
 Curs 2018-2019 

 

  

 

 

És a dir, no hi ha només oïda absoluta o no. No. També és important dir que per ser un bon 

músic no és necessari tenir oïda absoluta, per exemple, Brahms i Wagner, entre molts 

d’altres, no tenien oïda absoluta i és indiscutible ell seu treball. 

 
Creus que hi ha una relació entre l’afinació de l’ instrument, és a dir 440Hz o 442Hz [3], 

entre altres, i l’oïda absoluta? Sí, hi han estudis sobre això que diuen que quan els hi 

canviem la freqüència, és a dir, quan han de tocar una mica més baix o una mica més alt, és 

perden. 

 
Quina diferència hi ha entre l’oïda absoluta i relativa? L’absoluta és aquella que no 

necessita referència prèvia i la relativa és aquella que necessita una referència prèvia. Si es 

vol estudiar l’oïda relativa sense cap nota de referència és molt típic l’estudi dels intervals, dir 

si l’interval és una 4ta justa o és un acord major, si és un acord de 7a de dominant, però si 

s’ha de dir el nom d’una nota sempre ha de haver-hi una nota de referència prèvia. Tot i això, 

en l’oïda relativa, també, hi han diferents graus. També sol passar que si una persona té oïda 

absoluta és molt probable que tingui dificultats amb la relativa i al revés. 

 
Relativa és contar la nota, no? És el contar, exacte, necessites saber això és un do, per 

exemple, per saber la nota. 

 
I la tenen tots el músics? Sí, hi han estudis que diuen que el millor és desenvolupar les dues 

oïdes i compaginar-les. Perquè el que no et dona l’una te la dona l’altre. 

 
Els tests de oïda relativa segurament son més fàcils de fer, cert? Sí, per saber si algú té 

oïda relativa li pots tocar un interval i li demanes, per exemple, és tercera major o quarta 

justa? Com que no juguem amb les notes és fàcil saber si ho han treballat. 

 
És a dir, no es basa en les notes sinó en els salts. En les distàncies, exacte. És per això el 

que diuen que de vegades tenir només oïda absoluta i no tenir relativa en la música pot ser 

fins i tot perjudicial perquè la música contempla una globalitat. 



Treball de recerca: L’Oïda Absoluta 

19 
 Curs 2018-2019 

 

  

 

 

Clar, en un interval, una persona amb oïda absoluta identifica les notes amb el nom i 

després les conta gràcies al nivell teòric que tenen. Exacte, fan un procés més elaborat. 

 
Dels estudiants de música que tens quin percentatge creus que tenen oïda absoluta? 

Molt poquets, clar, absoluta molt pocs. Jo diria que potser n’he tingut un parell amb els anys 

que soc aquí. I amb diferents graus d’absoluta molts. Pensa que l’oïda absoluta facilita els 

dictats a 4 veus, en els dictats harmònics noten les modulacions, perquè estan pensant les 

notes en tot moment. 

 
I en l’oïda absoluta influeix el grau d’agut o greu d’una nota? Depèn del grau d’audició 

que tenen, depèn dels registres, dels instruments que toquin. 

 
Però suposo que és més fàcil per la meitat del teclat del piano. Sí, perquè segurament és el 

registre que hem treballat més quan hem estudiat. 

 
I que tenen més memòria. Exacte. I també val la pena saber que a estudis també diuen que 

el cervell, és una mica diferent, o que hi ha diferències diguem-ho diferent entre una persona 

que tingui oïda absoluta i relativa, és a dir, això físicament també existeix. 

 
He llegit la teva tesi i explicaves que hi ha una classificació de l’oïda absoluta. Sí. Per 

exemple, hi han diferències de semitò, hi ha gent que sent do, re, mi però quan han de fer do 

sostingut, re sostingut es perden 

 
Perquè jo he fet una prova a un estudiant del conservatori, li he posat el test que he fet 

jo, el qual per veure si tenia oïda absoluta li posava una nota i després feia uns clústers 

perquè perdés la referència. Doncs li vaig passar la prova i la va fer tota bé menys les 

alteracions. Si, si, això és així. Hi ha una gradació. No és ho tens tot o res. Depèn de molts 

factors i de moltes variables. És maco aquest estudi, és molt maco. 

 
Investigant per internet vaig veure que a Barcelona hi ha una escola de música que es 

diu “Mago diapasón” que es basa en ensenyar als nadons l’oïda absoluta, això és 

possible? És possible, si la nena petita ja estava en un entorn de músics o si la professora la 
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ha ensenyat molt intensament. Jo vaig tenir un professor que va dir que ens havíem 

d’emportar el diapasó a tot arreu, quan llegíem un llibre, etc. perquè així, segons ell, 

aprendríem l’oïda absoluta. Tot i això penso que l’oïda absoluta està sobrevalorada, no és 

imprescindible tenir oïda absoluta per saber música. 

 
Per acabar, molta gent que em diu que tenen oïda absoluta em diuen que senten el nom 

de la nota al cap, com quan llegeixes i sents la paraula al teu cap. És això possible? I 

tant! Seria com una traducció simultània. La persona amb oïda absoluta sent el nom de les 

notes en el seu cap en el mateix moment que les està sentint. 

 
3.2. Proves per a la valoració de l’oïda 

 

Un dels objectius de l’estudi era dissenyar dos tipus de test, un de més genèric capaç de poder 

detectar persones amb oïda musical però sense coneixements musicals previs i un altre test 

més específic que pogués detectar diferents nivells d’oïda. 

 
3.2.1. Prova d’oïda absoluta realitzada a una població sense coneixements 

musicals 

 
El primer test que vaig realitzar anava destinat a població sense coneixements musicals. El 

test consistia en fer escoltar un fragment de la cançó “Despacito” a uns estudiants de 1r 

d’ESO en cinc tonalitats diferents. Els estudiants haurien d’escollir la tonalitat correcta. Es 

van seleccionar dues classes de 1r d’ESO de l’Institut Montilivi, un total de 54 alumnes i es 

va passar el test. La sorpresa va ser que de 54 alumnes, 45 varen fer bé el test i només 9 van 

fallar. 

 
Davant d’aquest resultat es va fer evident que la prova realitzada no donava suficient fiabilitat 

i vaig creure oportú, davant la dificultat de la temàtica, centrar la meva investigació en una 

població amb coneixements musicals. 
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3.2.2. Prova d’oïda absoluta i relativa realitzada a una població amb 

coneixements musicals 

 
3.2.2.1 Selecció de la mostra 

 
 

Per realitzar els tests a persones amb estudis musicals vaig seleccionar dos mostres. Per una 

part vaig seleccionar una mostra de 11 ex-escolans, que l'he anomenada població 1, d’entre 

16 i 17 anys. També se li va fer la prova a un ex-escolà de 42 anys que és qui va organitzar la 

trobada i també hi va voler participar. En un primer moment la mostra sembla petita però s’ha 

de tenir en compte que cada any comencen a l’Escolania de Montserrat uns 10 alumnes per 

curs i acaben finalitzat l’estada uns 7 alumnes per classe, per tan haver pogut reunir a 11 

alumnes seria un 70 % de la població total de les dues promocions que van finalitzar els seus 

estudis a l’Escolania de Montserrat. 

 
Així mateix també vaig seleccionar una altra mostra de 16 estudiants de música, que l'he 

anomenada població 2, els quals vaig coincidir amb ells a l’estiu tocant en una orquestra 

anomenada Orquestra Camerata dels Pirineus. Val a dir que el nivell d’aquests estudiants és 

un nivell alt ja que molts venen de l’Oriol Martorell que és una escola integrada d’estudis 

artístics, en concret de música i dansa. 

 
3.2.2.2 Perfil de les dues mostres 

 

 

Població 1: Edat mitjana : 18,8 Mediana:17 Moda: 16 i 17 

Població 2: Edat mitjana :15,9 Mediana:16 Moda: 16 
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Segons els estudis de música que realitzen: 
 

 

Estudis de música actuals Població 1 

(Escolania) 

Freqüència relativa 

Població 1 

Població 2 

(Orquestra) 

Freqüència relativa 

Població 2 

EIA(Escola Institut Artístic) 

Oriol Martorell 

3 27,27% 6 37,50% 

Estudis reglats en Conservatori 

de música 

3 27,27% 10 62,50% 

Estudis no reglats de música 1 9,10% 0 0,00% 

No estudien actualment música 3 27,27% 0 0,00% 

No estudien però estan 

vinculats amb la música 

1 9,10% 0 0,00% 

 
 

 
 

3.2.2.3 Disseny i execució de les proves 

 
 

He fet dos tipus de proves auditives, una per avaluar l’oïda absoluta i una altre per oïda 

relativa. També he fet un test de freqüència on han d‘encerclar la freqüència aguda i la 

freqüència greu que no perceben. Així mateix també he preguntat si creuen que tenen oïda 

absoluta, l’edat que van començar a estudiar música i els instruments que toquen. [4] 

Freqüència relativa Població 2 Freqüència relativa Població 1 

actualment música estan vinculats amb 
la música 

de música Conservatori de 
música 

Artístic) Oriol 
Martorell 

No estudien però EIA(Escola Institut    Estudis reglats en    Estudis no reglats No estudien 
0,00% 

9,10% 

0,00% 0,00% 

9,10% 

0,00% 

20,00% 
 

10,00% 

27,27% 27,27% 27,27% 30,00% 

37,50% 

60,00% 
 

50,00% 
 

40,00% 

62,50% 
70,00% 
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Les proves de la població les he fet basant-me amb la metodologia que va seguir Takeuchi i 

Hulse, els quals van fer les proves de l’oïda absoluta sense cantar. 

 
A la prova d’oïda absoluta tocava la nota en qüestió dos cops, deixava 5 segons de silenci i 

feia uns clústers per intentar que les persones que estaven fent la prova s’oblidessin de la nota 

anterior. A la prova d’oïda relativa, en canvi, primer tocava el (La 3) un cop, perquè 

tinguessin una referència prèvia, i després tocava la nota en qüestió dos cops. A cadascuna de 

les proves estava formada per 15 notes diferents. 

 
3.2.3 Valoració de la prova realitzada 

 
 

Els resultats d’oïda absoluta els he classificat amb la classificació de Laucirica. En relació a 

l’oïda absoluta he analitzat l’oïda absoluta genuïna i l’oïda absoluta limitada per les 

alteracions. 

 
En relació a la valoració dels resultats de la prova d’oïda absoluta, agafant els barems de 

Laucirica: 

a) Les persones enquestades que tinguin un nivell d’encerts del 83,3% o superior es 

considerarà que tenen oïda absoluta genuïna. 

b) Les persones enquestades que només realitzin errors de mig to es considerà que 

tenen oïda absoluta limitada per les alteracions. 

 
Els resultats de l’oïda relativa els he classificat segons el percentatge d’encerts. He utilitzat 

doncs el següent barem: 

a) 50 % o menys d’encerts seria una oïda relativa dolenta. 

b) Entre el 50 -70% d’encerts es tractaria d’una oïda relativa regular. 

c) Entre el 70-90% d’encerts es tractaria d’una oïda relativa bona. 

d) Entre el 90-100% d’encerts es tractaria d’una oïda relativa molt bona 
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3.2.4 Anàlisi de resultats obtinguts 

 
3.2.4.1 Comparació de la mostra d'ex-escolans de l’Escolania de Montserrat (Població 1) 

amb el grup d'orquestra Camerata dels Pirineus (Població 2) 

 
En primer lloc en la població 1 hi havia 3 ex-escolans que no estaven realitzant actualment 

res vinculat amb la música. Per tal de poder comparar les dues poblacions he cregut 

convenient eliminar de l'estudi a aquells ex-escolans que no estaven fent cap tipus d'activitat 

musical en l'actualitat i així analitzar les dues poblacions amb el màxim d'igualtat de 

condicions possibles. A la mostra d'ex-escolans sense tenir en compte els que no fan 

absolutament res de música l'he anomenada població 1.1. 

Comparació de l'oïda absoluta (OA) 
 

 Població 1.1 Freqüència relativa 

població 1.1 

Població 2 Freqüència relativa 

població 2 

Tenen OA genuïna 2 25,00% 7 43,75% 

Tenen OA limitada 

per les alteracions 

2 25,00% 3 18,75% 

No tenen OA 4 50,00% 6 37,50% 

 
Comparació de l'oïda relativa (OR) 

 

 Població 1.1 Freqüència relativa 

població 1.1 

Població 2 Freqüència relativa 

població 2 

OR molt bona 4 50% 11 68,75% 

OR bona 3 37,5% 2 12,5% 

OR regular 1 12,50% 1 6,25% 

OR dolenta 0 0,00% 2 12,50% 

 

En relació a l’oïda absoluta es pot observar com la població 2 ha donat millors resultats. Tot i 

que em sembla una proporció d’oïda absoluta molt alta en les dues poblacions analitzades.  
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Podríem dir que la població 1.1 presenta el 50 % d’algun tipus d’OA mentre que en la 

població 2 en presenta un 62,50% . 

En relació a l’oïda relativa es pot observar com a la població 1.1 el 87,5% presenta una oïda 

relativa bona o molt bona. En el cas de la població 2, el 81,25 % presenta una oïda relativa 

bona o molt bona. En aquest cas el nivell d’oïda relativa està força igualat tot i que és millor 

el nivell dels ex-escolans. 

 
3.2.4.2 Comparació de l’oïda absoluta i de l’oïda relativa segons la variable del lloc on 

estan estudiant actualment música 

 
Analitzant els resultats he observat que els estudiants que actualment estan estudiant a l'Oriol 

Martorell tenen uns resultats superiors en els testos que els altres estudiants de conservatori i 

he cregut convenient fer un anàlisi comparatiu dels grups. De les dues poblacions que hem 

estudiat ara he seleccionat tots els que estan estudiant en conservatoris i per un altre costat he 

seleccionat els que estant estudiant música a IEA Oriol Martorell. S'han creat doncs dos grups 

d'estudi. Un grup format per 13 alumnes de conservatoris (Població 3)i un altre grup format 

per 9 alumnes de l'IEA Oriol Martorell (Població 4). També he volgut comparar els dos grups 

amb la població 1.1 (ex-escolans), tot hi que a la vegada hi ha alumnes de la població 1.1 que 

també formen part de la població 3 o de la població 4. 

 
Comparació dels resultats de l’oïda absoluta (OA) 

 

 Població 

1.1 

Freqüència 

relativa 

població 

1.1 

(Escolania) 

Població 3 

(conservat 

oris) 

Freqüència 

relativa 

població 3 

Població 4 (Oriol 

Martorell) 

Freqüència relativa 

població 4 

Tenen OA 

genuïna 

2 25% 3 23,07% 5 55,55% 

Tenen OA 

limitada per 

les alteracions 

2 25% 2 15,30% 3 33,33% 

No tenen OA 4 50% 8 61,53% 1 11,11% 
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Comparació de l'oïda relativa (OR) 

 
Població 

1.1 

Freqüència 

relativa 

població 1.1 

Població 3 

(conservatoris) 

Freqüència 

relativa població 

3 

Població 

4 (Oriol 

Martorell) 

Freqüència 

relativa 

població 4 

OR molt 

bona 

4 50% 6 46,15% 7 77,77% 

OR bona 3 37,5% 3 23,07% 2 22,22% 

OR regular 1 12,50% 2 15,38% 0 0,00% 

OR dolenta 0 0,00% 2 15,38% 0 0,00% 

 
 

Freqüència relativa població 1.1 (Escolania) Freqüència relativa població 3 (Conservatori) 

Freqüència relativa població 4 (Oriol Martorell) 

No tenen OA Tenen OA limitada per les 
alteracions 

Tenen OA genuïna 

11,11% 
15,30% 

25% 25% 23,07% 

33,33% 

Comparació dels resultats de l'oïda absoluta 

   61,53%  
55,55% 

50% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Comparació dels resultats de l'oïda relativa 

90% 

80% 

70% 

77,77% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

50% 
46,15% 

37,50% 

 

23,07%22,22% 

12,50%15,38% 

0,00% 

15,38% 

0,00% 0,00% 

Freqüència relativa població 1.1 
OR molt bona 

Freqüència relativa població 3 Freqüència relativa població 4 
OR bona OR regular OR dolenta 
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En relació als resultats podem observar que si comparem els ex-escolans amb estudiants de 

conservatoris, els resultats tan d’oïda absoluta com relativa són millors. Si per simplificar-ho 

sumem els percentatges de l’oïda absoluta genuïna i l’oïda absoluta limitada per les 

alteracions podem observar que en la població d’ex-escolans el percentatge d’OA és del 50% 

i la dels conservatoris és del 38,37%. Pel què fa al sumatori del percentatge de l’oïda relativa 

molt bona i bona, els resultats serien per una part l’escolania 87,5% i per l’altre costat els 

estudiants de conservatori el 69,22%. Pel què fa als estudiants de l’Oriol Martorell analitzats, 

els resultats han estat molt bons, podríem dir que el 88,88% dels enquestats tenen algun tipus 

d’oïda absoluta i el 100% dels enquestats presentaven una oïda relativa molt bona o bona. Per 

tan, a partir dels resultats, podem confirmar la hipòtesi que el nivell d’oïda absoluta i relativa 

dependrà de la formació musical rebuda. 

 
3.2.4.3 Anàlisi de la variable de l'edat que van començar a estudiar música 

 

Un cop realitzat els testos d'OA i OR de les observacions he cregut convenient distribuir-los 

tots en 6 grups segons el seu nivell d'oïda i comparar-los d'acord amb l'edat mitjana que van 

començar a estudiar música. La meva sorpresa ha estat comprovar la influència que hi ha 

hagut en el nivell OA i OR segons l'edat que es va començar a estudiar música. Sense cap 

accepció s’ha confirmat les teories que afirmen que per tenir OA és pràcticament necessari 

haver començat els estudis musicals abans dels 7 anys. 

Edat (anys) OA genuïna OA limitada per 

les alteracions 

Sense OA i 

OR molt bona 

Sense OA i 

OR bona 

Sense OA i 

OR regular 

Sense OA i 

OR dolenta 

3 3 0 0 1 0 0 

4 0 2 0 0 0 0 

5 2 0 1 0 0 0 

6 2 1 0 1 1 0 

7 1 1 1 0 0 2 

8 0 0 1 1 1 0 

9 0 0 0 1 0 0 

10 0 1 0 0 0 0 

Mitjana 4,75 6,2 6,6 6,5 7 7 
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3.2.4.4 Anàlisi de la variable interval de freqüències que són capaços de sentir 

 

En els testos als estudiants de música he fet una prova a cadascú per analitzar fins a quina 

freqüència aguda i greu podien sentir i així saber l'interval de percepció del so que són 

capaços de percebre. La meva intenció era veure si hi havia alguna diferència en la percepció 

del so dels qui tenien millor oïda absoluta. En aquest cas he dividit en 6 grups tots els 

estudiants enquestats i he analitzat les mitjanes de freqüències aguda i greu segons el seu 

nivell d'audició. 

 
En l'estudi realitzat sembla que la tendència general és que en un millor nivell oïda absoluta 

la freqüència aguda que es percep és més alta i la freqüència dels greus és més baixa, però els 

2 estudiants de música amb oïda relativa dolenta m'han fet dubtar de la teoria. 

 
Crec que es necessitaria una mostra més amplia sobretot d'estudiants amb una oïda relativa 

dolenta per acabar-ho de constatar. 

 
Així mateix també he cregut convenient agrupar la mostra en tres grups ja que la mostra 

d'oïda relativa regular i dolenta només disposo de dues observacions cadascuna i així poder 

fer una mostra una mica més àmplia per cada grup. 

OA genuïna   OA limitada per   Sense OA i OR   Sense OA i OR   Sense OA i OR   Sense OA i OR 
les alteracions molt bona bona regular dolenta 

 

Edat mitjana 

4,75 

7 7 
6,5 6,6 6,2 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

Edat mitjana que van començar a estudiar música en 
relació al nivell d'audició musicial 
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Tipus d'oïda Mitjana Freqüència aguts Mitjana Freqüència greus 

Oïda absoluta genuïna i limitada 

per les alteracions 

19.287 Hz 21,33 Hz 

Oïda relativa bona i molt bona 

sense oïda absoluta 

18.401 Hz 23,77 Hz 

Oïda relativa regular i dolenta 

sense oïda absoluta 

18.212 Hz 19,5 Hz 

 

3.2.4.5 Anàlisi de la variable nombre d'instruments que toquen 

 
 

En aquest cas he realitzat l’anàlisi basant-me amb el tipus d'oïda que es té per veure si 

condiciona el nombre i el tipus d'instrument que es toca alhora de tenir oïda absoluta. Es cert 

que a la població 2 sobretot estava formada per estudiants de música majoritàriament de 

corda tot i que hi havien també que eren de vent. Es pot observar que hi ha una tendència a 

tenir millor oïda a mesura que se sap tocar més instruments. En la relació a les dues 

observacions que tenen oïda relativa regular, les dues observacions toquen dos instruments de 

vent. Un toca clarinet i saxo i l'altre trompeta i tuba. En ser tots dos instruments de la mateixa 

família crec que aquest fet no els ha influït en una millora de l'oïda absoluta. En canvi els que 

tenen oïda absoluta, de les 8 observacions, 6 toquen dos instruments de diferents família en 

els quals en 5 dels casos hi ha el piano o el clavicèmbal. Les altres dues observacions d'oïda 

absoluta toquen un instrument. En conclusió es pot determinar que el fet de tocar més 

instruments i de diferent naturalesa influeix en el nivell d'oïda. 

 
 

Tipus d’oïda Número de 

observacions 

Toquen 

instruments de 

vent 

Toquen 

instruments de 

corda fregada 

Toquen 

instruments 

amb teclats 

Mitjana de 

nombre 

d’instruments 

que toquen 

OA genuïna 8 4 5 5 1,75 

OA limitada per 

alt. 

5 3 1 4 1,6 

OR molt bona 3 1 2 1 1,3 

OR bona 4 2 2 0 1 

OR regular 2 2 0 0 2 

OR dolenta 2 1 1 1 1,5 
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3.2.4.6 Anàlisi de la variable si creuen que tenen oïda absoluta 

 
 

He cregut convenient analitzar aquesta dada una mica per verificar la validesa de la prova 

realitzada i per veure si les persones que tenen oïda absoluta o no en són conscients. Del 

resultat de l'anàlisi he pogut constar que el 83,33% dels enquestats no s'han equivocat i han 

encertat en si tenen o no oïda absoluta. [5] 

 
 

Creus que tens OA? Creuen que SÍ 

tenen OA 

Freqüència relativa que 

creuen que sí tenen OA 

Creuen que NO 

tenen OA 

Freqüència relativa 

que creuen que no 

tenen OA 

Tenen OA 11 84,61% 2( els dos casos 

tenien OA limitada 

per alteracions) 

18,19% 

No tenen OA 2 (els  dos 

casos tenien 

OR bona) 

15,39% 9 81,81% 

 
Creus que tens oïda absoluta? 

 
 

16,67% 
encerts 

errors 
 

83,33% 

 

Mitjana de nombre d’instruments que toquen 

OR regular OR dolenta OR bona OA genuïna OA limitada OR molt bona 
per alt. 

1,5 2 
1 1,3 1,6 1,75 4 

2 

0 

Mitjana de nombre d’instruments que toquen 
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4. CONCLUSIONS 

 
El treball de recerca bàsicament està distribuït en dues parts. Per una banda hi ha una part que 

recull informació i per una altra hi ha una part pràctica que vaig elaborar 

 
En primer lloc fer constar que vaig realitzar una entrevista a una doctorada amb pedagogia 

musical que em va ser de molta utilitat per tal de respondre’m molts de dubtes, veure les 

limitacions i la complexitat de la temàtica i per plantejar-me una mica l’enfoc que 

m’agradaria donar a aquest treball. 

 
En la fase de recull d’informació vaig decidir que l’objectiu primordial del treball era 

respondre’m una sèrie de preguntes sobre l’oïda absoluta, en concret: Què és, qui la presenta, 

per què es té i a on es produeix l’oïda absoluta. 

 
Podríem dir, doncs, que l’oïda absoluta és l’habilitat d’identificar la freqüència d’un estímul 

auditiu sense cap referència externa. No necessàriament ha de ser una nota musical també 

podria ser qualsevol soroll. No s’hauria de confondre amb l’oïda relativa que seria l’habilitat 

d’identificar la freqüència d’un estímul auditiu però amb l’ajuda d’una referència prèvia. 

 
La incidència de l’oïda absoluta als Estat Units i a Europa seria de 1 de cada 10.000 habitants 

però hi ha determinats col·lectius on s’eleva la proporció com els col·lectius amb 

coneixements musicals, les poblacions que tenen una llengua tonal en el qual la proporció de 

la població amb OA pot ser 9 vegades més gran, les persones invidents, persones amb 

trastorn de l’aspecte autista que presenten OA amb una incidència de un de cada 20 i 

persones amb síndrome de Williams. 

 
En relació al per què es té oïda absoluta, he pogut constatar que bàsicament hi ha dues 

corrents. Una basada amb la teoria que l’OA seria innata. Pel que fa a aquesta corrent hi ha 

estudis que van constatar que l’OA es trobaria en un gen d’herència autosòmica dominant. És 

a dir, l’herència no va lligada amb el sexe i hi ha molta probabilitat que aquest gen es mostri a 

totes les generacions d’una família. Tot i això encara no es pot afirmar quin gen és el 

responsable de l’OA ja que encara hi ha molt pocs estudis. 
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L’altra corrent seria pensar que l’OA s’adquireix mitjançant aprenentatge i amb una formació 

i metodologia concreta. Aquestes teories afirmen que tots els nens neixen amb oïda absoluta 

però si no es treballa en una edat primerenca es perd aquesta capacitat. 

 
Últimament la tendència és pensar que tan la part genètica com ambiental han d’estar 

vinculades per poder desenvolupar l’OA. En aquest sentit he trobat un estudi de la Universitat 

de Califòrnia que afirmen que un entrenament musical precoç no és suficient per 

desenvolupar l’oïda absoluta sinó que a més hi ha d’haver una predisposició genètica. Dels 

600 músics enquestats, el 40 % dels músics que van iniciar música amb 4 anys o menys 

presentava oïda absoluta i només un 3% dels músics que van començar a partir dels 9 anys 

presentaven aquesta qualitat. Així mateix, els que presentaven OA tenien quatre vegades més 

possibilitats de que un membre de la seva família en presentés. 

 
Per últim en la part teòrica vaig analitzar a on es produeix l’oïda absoluta. L’oïda absoluta es 

produeix en cervell. Cal abans de tot analitzar i entendre mínimament el cervell. El cervell 

bàsicament està format per dos hemisferis interconnectats entre ells mitjançant el cos callós. 

L’hemisferi esquerra tendeix a ser el cervell lògic, responsable de la matemàtica, l’anàlisi, la 

paraula i governa la part dreta del cos. L’hemisferi dret és el més creatiu, responsable del 

ritme i de la percepció espacial, el color, la forma i governa la part esquerra del cos. 

 
Fins ara s’havia pensat que la música en trobava en l’hemisferi dret del cervell però 

actualment s’ha pogut constatar que la música interactua en tots els hemisferis cerebrals. 

 
Mitjançant la pràctica habitual de música, sobretot en edats primerenques, s’ha pogut 

constatar que el cos callós, que connecta els dos hemisferis, es troba més desenvolupat i solen 

tenir-lo amb més connexions neuronals del normal. 

 
L’any 1995, uns neuròlegs alemanys van trobar la regió del cervell on es desenvolupa l’oïda 

absoluta: l’àrea temporal esquerra. Aquests neuròlegs afirmen que els músics que presenten 

oïda absoluta presenten l’àrea temporal esquerra molt més desenvolupada. Com que aquesta 

zona del cervell és la responsable del llenguatge, podem dir que per la gent que té oïda 
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absoluta, la música és un idioma més, ja que el que el cervell dels que la presenten tradueix 

els sons a informació com qualsevol altre llenguatge. 

 
Així mateix altres estudis que també han afirmat aquesta asimetria entre els plans temporals 

entre els músics amb oïda absoluta han constatat que la majoria participants que presentaven 

aquesta qualitat havien començat els estudis musicals abans dels 7 anys. Sembla ser que 

l’asimetria entre plans temporals apareix en el fetus cap a la tretzena setmana d’embaràs i 

evoluciona fins aproximadament als 7 anys. 

 

Imatge : Asimetria del plànol temporal esquerra en persones que presenten oïda absoluta 

Font: http://thebrain.mcgill. 

 
En la segona part del treball el meu objectiu principal ha estat poder realitzar un test que 

pugui valorar si es té o no oïda absoluta. En primer lloc vaig realitzar un test amb l’objectiu 

de detectar l’oïda absoluta a un grup de persones, en concret 54 alumnes de l’institut 

Montilivi, sense coneixement musicals. La prova consistia en fer passar una cançó molt 

coneguda per la mostra seleccionada en cinc tonalitats diferents. La meva sorpresa va ser que 

en totes dues classes que vaig fer la prova, la gran majoria encertava la tonalitat. Per tan, hi 

havia dues opcions, o estava davant d’un públic excepcionalment prodigiós o la prova no 

tenia fiabilitat de mesurar l’oïda absoluta. Davant d’aquest fet, i davant la complexitat de la 

temàtica, vaig decidir en centrar-me en l’estudi de l’oïda absoluta en estudiants de música. 

http://thebrain.mcgill/
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Per analitzar l’oïda en els estudiants de música vaig realitzar un test a 11 ex-escolans i a 16 

estudiants de diferents conservatoris de música. El meu objectiu era en un primer lloc 

comparar els ex-escolans amb altres estudiants de música i en segon lloc, detectar les 

variables que puguin influir en una millor audició musical. 

 
Per analitzar-ho vaig dissenyar una prova que per una part preguntava varis aspectes per 

veure si hi havia relació, com ara l’edat que es va començar a estudiar música, els instruments 

que tocaven i si creien si tenien oïda absoluta o no. Per una altra part, vaig dissenyar tres 

testos auditius: 

- Un test per mesurar les freqüències tan agudes com greus que la seva oïda era capaç de 

sentir. 

- Un test de 15 notes per mesurar l’oïda absoluta. 

- Un test de 15 notes per mesurar l’oïda relativa. 

 
 

L’execució de la prova ha estat força laboriosa, ja que en la majoria dels casos s’ha fet 

personalment i això m’ha comportat molt de temps. M’he trobat que hi havia companys que 

no volien fer la prova per por als resultats. 

 
Un cop realitzada la prova, l’anàlisi dels resultats també ha estat força laboriosa, hi havia 

moltes variables a analitzar però el resultat ha estat molt satisfactori. 

 
En primer lloc, en relació als resultats obtinguts si es comparen la població d’ex-escolans 

amb altres estudiants de musica podem concloure el següent: Podríem dir que dels ex- 

escolans (Població 1.1), el 50% tenia oïda absoluta (genuïna o limitada per les alteracions) i 

el 87 % presentava una oïda relativa molt bona o bona. 

 
Per una altra part a l’altre població analitzada vaig observar que dels 16 alumnes entrevistats, 

6 provenien de l’Oriol Martorell. L’escola Oriol Martorell és la única escola integral 

d’estudis artístics a Catalunya, a més de l’Escolania de Montserrat, on es formen alumnes des 

de primària fins a segon de batxillerat. L’escola a més de donar classes com qualsevol escola 

convencional i imparteix estudis oficials de música. 
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Si analitzem per una part tots els estudiants de Conservatoris de música convencionals de 

totes els enquestats inclosos els ex-escolans corresponents (Població 3), podem observar que 

el 38,37% presenta algun tipus d’oïda absoluta i el 69,22% presenta una oïda relativa bona o 

molt bona. Així doncs, si comparem els ex-escolans amb altres estudiants de conservatori 

podem observar que el nivell d’ex-escolans d’oïda absoluta és un 12% superior i el nivell 

d’oïda relativa és un 18% superior. 

 
Però si comparem els ex-estudiants de l’Escolania de Montserrat (Població 1.1) amb tots els 

alumnes de l’Oriol Martorell enquestats inclosos els ex-escolans 

corresponents (Població 4) podem observar el següent: el 88,88% dels 

alumnes enquestats de l’Oriol Martorell presentava algun tipus d’oïda 

absoluta i el 100% dels enquestats presentava una oïda relativa molt 

bona o bona, un percentatge superior als ex-escolans. En aquest cas 

podem confirmar que la formació rebuda influeix molt en el nivell 

auditiu. Per una part l’Escolania de Montserrat és una escola integral 

de 5 anys d’escolarització, en concret, entre 4t de primària i 2n d’ESO, 

i per un altre part l’Oriol Martorell seria també una escola integral 

durant 12 anys, en concret des de 1r de primària fins a 2n de 

Batxillerat. 

 
Per una altra banda, m’interessava molt analitzar altres variables que hagin pogut determinar 

el nivell d’oïda obtingut. Per analitzar aquestes variables he unificat les dues poblacions 

analitzades i les he classificat en relació als nivell d’oïda obtinguts. 

 
En relació a la freqüència escoltada en un principi sembla que la tendència general és que en 

un millor nivell d’oïda musical la percepció de l’oïda tan en la freqüència aguda com a la 

freqüència greu era millor. Però les dues observacions amb oïda relativa dolenta han donat 

molt bons resultats en relació a la percepció de la freqüència auditiva i aquest fet m’ha fet 

dubtar de la hipòtesi. Crec que es necessitaria una mostra més àmplia per acabar-ho de 

confirmar o desmentir. 
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Pel què fa als instruments que toquen, m’he centrat amb el nombre d’instruments i el tipus 

d’instruments. He pot observar que hi ha una tendència a tenir millor oïda a mesura que se 

sap tocar més instruments de diferents naturalesa. Per exemple el estudiants amb oïda 

absoluta genuïna toquen 1,75 instruments, els estudiants amb oïda absoluta limitada per les 

alteracions 1,6, els de oïda relativa molt bona 1,3 i els d’oïda relativa bona 1 instrument. En 

aquest cas em succeeix com en el cas de la prova de freqüència, les 4 observacions que 

presentaven oïda regular o dolenta en un cas em surt de mitjana 2 instruments i en l’oïda 

relativa dolenta em surt 1,5. Per tan podríem dir també pel què fa en aquesta variable 

necessitaria una mostra més àmplia per acabar-ho de confirmar. 

 
En relació a l’anàlisi de la variable de l’edat en què es va començar a estudiar música, he 

distribuït als participants de la prova en 6 grups d’acord amb el nivell d’oïda musical i he 

realitzat la mitjana d’edat de cada grup. La meva sorpresa ha estat que sense cap excepció he 

pogut constatar com l’edat mitjana en què es comencen els estudis musicals hi té molt a veure 

amb el tipus i el nivell d’oïda que es desenvolupa. Les mitjanes d’edat han anat distribuïdes 

de la següent manera: 

 

Es pot observar la diferència significativa de la mitjana d’edat dels qui presenten oïda 

absoluta genuïna, van començar el seus estudis musicals amb 4,75 anys. Aquest fet confirma 

la hipòtesi que un estudi musical en una edat primerenca abans dels 7 anys, hi té molt a veure 

alhora de tenir oïda absoluta. 

Edat mitjana que es va començar l'ensenyament musical 
segons el nivell d'oïda musical 

Sense oïda absoluta i amb oïda relativa dolenta 7 

Sense oïda absoluta i amb oïda relativa regular 7 

Sense oïda absoluta i amb oïda relativa bona 6,5 

Sense oïda absoluta i amb oïda relativa molt bona 6,6 

Oïda absoluta limitada per les alteracions 6,2 

Oïda absoluta genuïna 4,75 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Per últim vaig preguntar als enquestats si creien que tenien oïda absoluta. Aquesta pregunta la 

vaig realitzar per valorar la fiabilitat del test. He pogut constatar que el 83,33% dels casos no 

s’han equivocat en saber si tenien o no oïda absoluta. Per tan pels resultats obtinguts crec que 

el test ha estat força ajustat i ha mesurat amb bastanta fiabilitat l’oïda absoluta i relativa en 

estudiants de música. 
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ANNEXA 1 

LES PARTS DEL CERVELL 

 
El cervell està compost de diverses parts amb un grau més o menys alt d’especialització. 

Totes aquestes parts estan connectades amb d’altres que complementen les seves 

funcions. Les parts més importants són les següents: 

 
El tronc encefàlic: El tronc encefàlic és la base del cervell, i està unit a la medul·la espinal. 

Controla certes funcions bàsiques vitals, com la respiració, els moviments reflexes dels 

ulls, el ritme cardíac o la digestió. Són molt importants però se solen fer de manera 

inconscient. 

 
L'hipotàlem: L'hipotàlem constitueix solament l’1 % de la mida total del cervell humà i 

s’ocupa de processos com alliberar hormones de l’estrès o el sexe i la regulació de 

comportaments sexuals, la gana i la set, la temperatura corporal i els ritmes del son i la 

vigília quotidians. 

 
L'amígdala: L'amígdala controla les emocions . Aquesta petita àrea del cervell en forma 

d’ametlla està situada a sobre de cada orella i és la que provoca la resposta de barallar-se 

o fugir. 

 
L’hipocamp: L’hipocamp és una estructura amb forma de cavallet de mar que 

emmagatzema i recupera la memòria a llarg termini. 

 
El cerebel: El cerebel és una gran regió situada en la part posterior del cervell que integra 

la informació sensorial per a ajudar i guiar els moviments. 

 
El tàlem: El tàlem es troba ubicat en el centre del cervell i és on arriba tota la informació 

sensorial que entra en el cos mitjançant els ulls, les oïdes . Un cop arriba la informació al 

tàlem aquesta es filtra i s'envia al còrtex. 

 
El còrtex: El còrtex cerebral o escorça cerebral és la part més gran del cervell humà, 

ocupant tres quartes parts del pes total. És de color gris, fet que ha propiciat que se 
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l’anomeni també substància grisa, i en els humans està rebregada a fi de poder tenir una 

extensió més gran dins del cap. 

 
El còrtex està dividit en quatre parts, anomenats lòbuls: 

 
 

El lòbul occipital: El lòbul occipital en la part posterior del cervell, és l’encarregat de la 

percepció visual. 

 
El lòbul temporal: El lòbul temporal o àrea temporal, es troba just sobre les orelles. És el 

responsable de l’audició i conté l’àrea que entén la parla, que s’anomena àrea de 

Wernicke. Interactua amb l’amígdala i l’hipocamp i és important per l’aprenentatge, la 

memòria i les respostes emocionals. 

 
El lòbul parietal: El lòbul parietal està situat a la part superior. La seva funció principal 

és rebre i integrar els estímuls dels sentits de la pell, així com combinar la informació dels 

sentits i determinar cap a on hem de dirigir la nostra atenció. 

 
El lòbul frontal: El lòbul frontal és 

el més desenvolupat en l’espècie 

humana, en comparació amb els 

grans simis. Alberga l’àrea que 

produeix la parla, anomenada àrea 

de Broca, i té la missió de planificar 

el futur, emetre judicis, elaborar 

esquemes per prendre decisions, i 

la capacitat d'atenció o d'inhibició 

de l'atenció. El lòbul frontal és la 

part més evolucionada del cervell 

humà. 

 
Font: http://pedagogia-a-distancia.blogspot.com/2011/03/glosario-de-teoria-de-la-educacion.html 
Blog con información en la especialidad de pedagogía y educación social. 

 

 

 

 

  

 

http://pedagogia-a-distancia.blogspot.com/2011/03/glosario-de-teoria-de-la-educacion.html
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ANNEXA 2 

EL SISTEMA AUDITIU 

L’orella humana té un espectre audible que rep des dels 16 Hz fins als 20 kHz 

aproximadament, ja que varia amb certs factors. Un d’ells és el de la edat, com més gran 

ets, menys Hz sents. L'orella també pot suportar pressions entre 0 dB i 120 dB, a partir 

del qual el soroll pot produir lesions. 

 
L’orella és un òrgan que permet transformar les ones sonores en senyals elèctriques les 

quals el cervell s’encarrega de traduir a informació sonora. 

 
Parts de la orella 

L’orella té tres parts principals: L’orella externa, orella mitjana i orella interna. 

 
 

Orella externa 

A la orella externa trobem el pavelló auricular, el conducte auditiu 

extern i la cara externa del timpà. Les ones sonores són captades pel pavelló auricular, 

aquestes viatgen pel conducte auditiu extern fins el timpà, el qual el fan vibrar. 

 
El pavelló auricular: És una estructura cartilaginosa i té la funció de captar les vibracions 

sonores i de redirigir-les cap a l’interior de la orella. 

 
El conducte auditiu extern: És un conducte que té la funció de conduir les vibracions 

sonores des de el pavelló auricular fins el timpà. Aquest canal mesura aproximadament 

25 mm. Aquest conducte presenta pèls, irritables davant la presència de cossos estranys; 

i glàndules sebàcies productores de cerumen. El conducte auditiu amplifica 

automàticament els sons més baixos que procedeixen de l'exterior. En cas contrari, si es 

produeix un so molt intens que pot danyar l’oïda, el conducte segrega cerumen per tancar 

parcialment el conducte i protegir la resta de la orella. El cerumen té certs components 
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químics que a més a més de protegir dels sons forts també protegeix d’infeccions. El 

cerumen també impedeix la penetració de pols i fixa les partícules estranyes. 

 
La cara externa del timpà: És una membrana elàstica, semitransparent i cònica. La 

membrana timpànica és molt fina: mesura aproximadament 8-10 mm de diàmetre i s'estira 

per mitjà de petits músculs. Comunica el conducte auditiu extern amb la orella mitjana i 

es mou com a conseqüència de les vibracions de l'aire que arriba a través del canal auditiu 

extern. El timpà humà es trenca amb 150 dB, quedant-se sord. 

 
Orella mitjana 

A la orella mitjana trobem la cara interna del timpà, la caixa timpànica, els ossicles i la 

trompa d’Eustaqui. 

 
La cara interna del timpà: Aquesta mou els ossicles gràcies a les vibracions del so que li 

arriben de la orella externa. 

 
La caixa timpànica: És l'encarregada de comunicar la rinofaringe amb la trompa de 

Eustaqui i és el lloc on es troben els ossicles. 

 
Els ossicles: Són uns dels ossos més petits dels cos humà. Els ossicles són una cadena de 

tres ossos petits: martell, enclusa i estrep. Aquesta formació serveix passar la vibració del 

timpà a la orella interna. Aquests tres ossos amb lligaments i músculs aconsegueixen 

ampliar la vibració del timpà unes 20 vegades. 

 
El martell: Està en contacte amb el timpà i amb l’enclusa. Transmet les vibracions que 

rep del timpà a l’enclusa mitjançant articulació incudomal·leal. 

 
Inclusa: Té una forma semblant a una enclusa de ferrer. Connecta amb el martell 

mitjançant l’articulació incudomal·leal i amb l'estrep mitjançant l'articulació 

incudostapedial. 
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Estrep: És l’os més petit del cos humà. Està en contacte amb la inclusa i amb l’orella 

interna. El peu de l’estrep empeny la finestra oval i posa en moviment la limfa continguda 

a la orella interna. 

 
La trompa de Eustaqui: Serveix per mantenir un equilibri de pressions entre la que hi ha 

al conducte auditiu extern i la que hi ha a la caixa timpànica. Aquesta comunica l'orella 

mitjana amb l’exterior del cos. 

 
Orella interna 

La orella interna consta de el laberint i dels nervis. 

El laberint: En el laberint hi ha els conductes semicirculars, el vestíbul i la còclea. 

 
 

Els conductes semicirculars són tres tubs petits arquejats en semicercles, ubicats al 

vestíbul i situats en tres plans. També determinen l’equilibri del cos humà, estan plens 

d’endolimfa. 

 
El vestíbul és la regió mitjana de l' oïda interna, en el seu interior hi ha l'utricle, i el sàcul. 

Limitant amb l'orella mitjana hi ha la finestra oval i la finestra rodona. 

 
La còclea té forma de tub enrotllat. És un sistema de tres tubs diferents en espiral, un al 

costat de l'altre anomenats rampa 

vestibular, rampa mitjana i rampa timpànica. Hi ha diferents tipus de còclea: 

 
 

Còclea òssia: La còclea òssia és un tub enrotllat sobre si mateix d'aspecte molt similar al 

d'un cargol, la seva longitud total aproximadament és de 32 - 35 mm 

 
Còclea membranosa o òrgan de Corti: La còclea membranosa o òrgan de Corti està 

formada per cèl·lules de suport, les cèl·lules ciliades sensorials, la membrana tectòria i 

les fibres nervioses. 

 
Els nervis: Dins els nervis hi ha el nervi vestibulococlear que es divideix en dos branques: 

el nervi vestibular i el nervi coclear. També hi ha el nervi auditiu. 
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Imatge: Parts del sistema auditiu 

Font: http://sistemauditiu.blogspot.com/2011/10/blog-post_21.html 

http://sistemauditiu.blogspot.com/2011/10/blog-post_21.html
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ANNEXA 3 

LA 440 

El “La 440” és el nom que es dona col·loquialment al so que produeix una vibració a 440 

Hz a 20 ºC i serveix com a estàndard de referència per afinar l'altura musical. Aquesta 

nota és anomenada La 3 amb el sistema franco-belga i La 4 amb l'índex acústic científic. 

La podem trobar cinc tecles blanques a la dreta del do central del piano. 

 

 
Font: http://elclubdelautodidacta.es/wp/2011/08/las-notas-musicales-las-teclas-negras/ 

Imatge: Teclat del piano amb el nom de les notes musicals 

 
Aquesta altura ha anat variant al llarg del temps i van ser usades diferents freqüències 

entre 430 i 460 HZ. Aproximadament a la meitat del segle XX cada país adoptava una 

freqüència de diapasó diferent, però actualment l'afinació de 440 Hz es considera com a 

patró seguit per part tots els països i fabricants d'instruments musicals. És per aquest 

motiu que quan es toca a una orquestra barroca es canvia la freqüència del La i una 

persona amb oïda absoluta pateix molt i es pot sentir força impedit a poder-ho tocar. 

L'ésser humà tan sols pot sentir els sons compresos entre 20 i 20.000Hertz, tant els 

inferiors (infrasons) com els superiors (ultrasons) són inaudibles per a l’oïda humana. 

De totes maneres el so que ens arriba no és un so pur sinó que està format per ones de 

diferents freqüències. 

http://elclubdelautodidacta.es/wp/2011/08/las-notas-musicales-las-teclas-negras/
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ANNEXA 4 

PROVA PER A LA POBLACIÓ 1 I 2 
 

 

*Vaig fer més preguntes les quals les preguntava oralment i les posaven a dalt a 

la dreta: 1. A on estudies? 2. Quan vas començar a estudiar música? 3. Quins 

instruments toques? 4. Creus que tens oïda absoluta? 

 

 

PROVA POBLACIÓ 3 
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ANNEXA 5 

RECULL DELS RESULTATS OBTINGUTS A LES PROVES 

POBLACIÓ 1 RESULTATS DEL TEST D’OÏDA ABSOLUTA 
 

 
Num. d'observació 

 
Errors de 1/2 to 

 
Errors de 1 to 

 
Errors totals 

 
Correctes 

 
% Correcte 

% Correcte amb errors 

de 1/2 to 

1 7/15 1/15 8/15 7/15 46,67% 93,33% 

2 7/15 0/15 7/15 8/15 53,33% 100,00% 

3 9/15 0/15 9/15 6/15 40,00% 100,00% 

4 5/15 8/15 2/15 2/15 13,33% 46,67% 

5 5/15 0/15 5/15 10/15 66,67% 100,00% 

6 5/15 3/15 8/15 7/15 46,67% 80,00% 

7 6/15 3/15 9/15 6/15 40,00% 80,00% 

8 0/15 0/15 0/15 15/15 100,00% 100,00% 

9 0/15 0/15 0/15 15/15 100,00% 100,00% 

10 9/15 1/15 10/15 5/15 33,33% 93,33% 

11 4/15 9/15 13/15 2/15 13,33% 40,00% 
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POBLACIÓ 1 RESULTATS DEL TEST D’OÏDA RELATIVA I FREQÜÈNCIES 
 

 
 

Observacions 

 

Errors totals 

 

Correctes 

 

% Correcte 

 

Freqüència aguda 

 

Freqüència greu 

1 2/15 13/15 86,67% 15000 30 

2 0/15 15/15 100,00% 19400 30 

3 2/15 13/15 86,67% 19300 35 

4 4/15 11/15 73,33% 19400 35 

5 4/15 11/15 73,33% 19300 30 

6 1/15 14/15 93,33% 19300 35 

7 5/15 10/15 66,67% 16500 30 

8 0/15 15/15 100,00% 18250 30 

9 0/15 15/15 100,00% 18250 30 

10 4/15 11/15 73,33% 16500 30 

11 10/15 5/15 33,33% 19300 30 
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POBLACIÓ 1 ANÀLISI D’ALTRES VARIABLES 
 

Num. de mostra Estudia música actualment? Lloc on estudia Quins estudis està fent? Edat que va 

començar a 

estudiar 

música 

Edat 

1 No, però actualment canta No estudia música No estudia música 8 42 

2 Sí Oriol Martorell 5è de GP 10 16 

3 No No estudia música No estudia música 6 17 

4 Sí Conservatori de Manresa 5è de GP 9 16 

5 Sí Oriol Martorell 6è de GP 4 17 

6 Sí Escola Municipal de Música de Sant 

Andreu de la Barca 

Lliure 7 17 

7 Sí Conservatori de Tarragona 5è de GP 8 16 

8 Sí Oriol Martorell 5è de GP 6 16 

9 Sí Conservatori de Tarragona 5è de GP 7 17 

10 No No estudia música No estudia música 8 17 

11 No No estudia música No estudia música 8 17 
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POBLACIÓ 1.1 RESULTAT DEL TEST D’OÏDA ABSOLUTA 
 

Observació Errors de 1/2 to Errors de 1 to Errors totals Correctes % Correcte O.A % Correcte amb 

errors de 1/2 to 

Oïda absoluta que presenta 

1 7/15 1/15 8/15 7/15 46,67% 93,33% No presenta oïda absoluta 

4 5/15 8/15 2/15 2/15 13,33% 46,67% No presenta oïda absoluta 

5 5/15 0/15 5/15 10/15 66,67% 100,00% Oïda absoluta limitada per les 

alteracions 

6 5/15 3/15 8/15 7/15 46,67% 80,00% No presenta oïda absoluta 

7 6/15 3/15 9/15 6/15 40,00% 80,00% No presenta oïda absoluta 

8 0/15 0/15 0/15 15/15 100,00% 100,00% Oïda absoluta genuïna 

9 0/15 0/15 0/15 15/15 100,00% 100,00% Oïda absoluta genuïna 
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POBLACIÓ 1.1 RESULTATS DEL TEST D’OÏDA RELATIVA I FREQÜÈNCIES 
 

 

 
Observació  

Errors totals 
 
Correctes 

 
% Correcte 

Freqüència 

aguda 

 
Freqüència greu 

 
Oïda relativa que presenta 

1 2/15 13/15 86,67% 15000 30 Oïda relativa bona 

2 0/15 15/15 100,00% 19400 30 Oïda relativa molt bona 

4 4/15 11/15 73,33% 19400 35 Oïda relativa bona 

5 4/15 11/15 73,33% 19300 30 Oïda relativa bona 

6 1/15 14/15 93,33% 19300 35 Oïda relativa molt bona 

7 5/15 10/15 66,67% 16500 30 Oïda relativa regular 

8 0/15 15/15 100,00% 18250 30 Oïda relativa molt bona 

9 0/15 15/15 100,00% 18250 30 Oïda relativa molt bona 
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POBLACIÓ 1.1 ANÀLISI D’ALTRES VARIABLES 
 

Observació Estudia música 

actualment? 

Estudis 

actuals de 

música 

Lloc on 

estudia 

Instrument que 

toquen 

Edat que 

va 

començar 

a estudiar 

música 

Edat Creuen que tenen 

oïda absoluta? 

1 No, però actualment 

canta 

No estudia 

música 

No estudia 

música 

Cant 8 42 No 

2 Sí 5è de GP Oriol 
Martorell 

Cant i piano 10 16 Sí 

4 Sí 5è de GP Conservatori 

de Manresa 
Flauta 

travessera i 

piano 

9 16 No 

5 Sí 6è de GP Oriol 

Martorell 

Piano 4 17 No 

6 Sí Lliure Escola 

Municipal de 

Música de 

Sant Andreu 
de la Barca 

Contrabaix 7 17 No 

7 Sí 5è de GP Conservatori 

de Tarragona 

Clarinet i saxo 8 16 No 

8 Sí 5è de GP Oriol 

Martorell 

Clarinet i piano 6 16 Si 

9 Sí 5è de GP Conservatori 
de Tarragona 

Trompa i piano 7 17 Si 
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POBLACIÓ 2 RESULTATS DEL TEST D’OÏDA ABSOLUTA 
 

Observació Errors de 1/2 to Errors 

de 1 to 

o + 

Errors totals Correctes % Correcte 

O.A 

% Correcte 

amb errors 

de 1/2 to 

O.A 

Oïda absoluta que presenta 

1 0/15 0/15 0/15 15/15 100,00% 100,00% Oïda absoluta genuïna 

2 0/15 0/15 0/15 15/15 100,00% 100,00% Oïda absoluta genuïna 

3 0/15 0/15 0/15 15/15 100,00% 100,00% Oïda absoluta genuïna 

4 7/15 2/15 9/15 6/15 40,00% 86,67% No presenta oïda absoluta 

5 6/15 3/15 9/15 6/15 40,00% 80,00% No presenta oïda absoluta 

6 3/15 0/15 3/15 13/15 86,67% 100,00% Oïda absoluta genuïna 

7 9/15 2/15 11/15 4/15 26,67% 40,00% Oïda absoluta genuïna 

8 6/15 0/15 6/15 9/15 60,00% 100,00% Oïda absoluta genuïna 

 
9 

 
4/15 

 
7/15 

 
11/15 

 
4/15 

 
26,67% 

 
53,33% 

Oïda absoluta limitada per les 

alteracions 

10 6/15 2/15 8/15 7/15 46,67% 86,67% No presenta oïda absoluta 

11 4/15 9/15 13/15 2/15 13,33% 40,00% No presenta oïda absoluta 

 
12 

 
4/15 

 
0/15 

 
4/15 

 
11/15 

 
73,33% 

 
100,00% 

Oïda absoluta limitada per les 

alteracions 

13 1/15 0/15 1/15 14/15 93,33% 100,00% Oïda absoluta genuïna 

14 4/15 1/15 5/15 10/15 66,67% 93,33% No presenta oïda absoluta 

15 0/15 0/15 0/15 15/15 100,00% 100,00% Oïda absoluta genuïna 

 
16 

 
6/15 

 
0/15 

 
6/15 

 
9/15 

 
60,00% 

 
100,00% 

Oïda absoluta limitada per les 

alteracions 
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POBLACIÓ 2 RESULTATS DEL TEST D’OÏDA RELATIVA I FREQÜÈNCIES 
 

 
  

Freqüències* 
*ultima freqüència 

que senten 

 

 
 

Observació 

 

Errors 

totals 

 
 

Correctes 

% 
Correcte 

O.R 

 
 

Freqüència aguda 

 
 

Freqüència greu 

 
 

Oïda relativa que presenta 

1 0/15 15/15 100,00% 19300 16 Oïda relativa molt bona 

2 0/15 15/15 100,00% 20000 16 Oïda relativa molt bona 

 

3 
 

0/15 
 

15/15 
 

100,00% 
No ho ha volgut fer per 

qüestions personals 

 

16 
 

Oïda relativa molt bona 

4 4/15 11/15 73,33% 19000 20 Oïda relativa bona 

5 1/15 14/15 93,33% 18250 16 Oïda relativa molt bona 

6 0/15 15/15 100,00% 19700 20 Oïda relativa molt bona 

7 8/15 7/15 46,67% 19600 16 Oïda relativa dolenta 

8 3/15 12/15 80,00% 20000 16 Oïda relativa molt bona 

9 5/15 10/15 66,67% 18000 16 Oïda relativa regular 

10 1/15 14/15 93,33% 18750 16 Oïda relativa molt bona 

11 8/15 7/15 46,67% 18750 16 Oïda relativa dolenta 

12 0/15 15/15 100,00% 19200 16 Oïda relativa molt bona 

13 0/15 15/15 100,00% 19100 16 Oïda relativa molt bona 

14 3/15 12/15 80,00% 18750 16 Oïda relativa bona 

15 0/15 15/15 100,00% 19100 20 Oïda relativa molt bona 

16 0/15 15/15 100,00% 19400 16 Oïda relativa molt bona 



Annexes: L’Oïda Absoluta 

 Curs 2018-2019 

 

 

 
 

POBLACIÓ 2 ANÀLISI D’ALTRES VARIABLES 
 

Observació Estudia 

música 

actualment? 

Quins estudis està fent? Lloc on estudia música Instruments que toca Edat quan 

va 

començar a 

estudiar 

música 

Creus 

que tens 

OA? 

1 Sí 3r de GP Oriol Martorell Violí i piano 5 Sí 

2 Sí No ho sap Conservatori de Perpinyà Violoncel i clavicèmbal 5 Sí 

3 Sí 2n de GP Oriol Martorell Violí i piano 3 Sí 

4 Sí 4rt de GP Conservatori de Girona Violí 6 Sí 

5 Sí 6è de GP Conservatori de Girona Violoncel i piano 5 No 

6 Sí GP acabat Conservatori de Girona Violí i flauta travessera 3 Sí 

7 Sí 4rt de GP Conservatori de Girona Viola 7 No 

8 Sí 3r de GP Conservatori de Girona Violí i piano 7 No 

9 Sí 4rt de GP Conservatori de Girona Trompeta i tuba 6 No 

10 Sí 4rt de GP Conservatori de Girona Flauta travessera i piano 8 No 

11 Sí 4rt de GP Conservatori de Girona Oboè i piano 7 No 

12 Sí 2n de GP Conservatori de Girona Oboè i piano 4 Sí 

13 Sí 5è de GP Oriol Martorell Violí 3 Sí 

14 Sí 5è de GP Oriol Martorell Violí 3 Sí 

15 Sí 5è de GP Oriol Martorell Fagot 6 Sí 

16 Sí 5è de GP Oriol Martorell Flauta travessera 6 Sí 
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