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DANDO LA NOTA 

Cómo y por qué afinamos? 

Trabajo de investigación 

 

RESUMEN 

Introducción: El presente proyecto plantea que la afinación es un determinante 

fundamental en cuanto a la calidad de los sonidos vocales e instrumentales, tanto 

individualmente como orquestralmente. Y que este hecho se basa en motivos físicos 

(acústicos) y también estéticos (históricos). 

Objetivos: Determinar los motivos acústicos e históricos que caracterizan al sistema de 

afinación actual. Estudiar la repercusión de la afinación en el sonido instrumental y vocal, 

concretamente dentro del contexto de una orquestra sinfónica y un cuarteto vocal. 

Metodología: Para el estudio se hace un recorrido histórico de los distintos sistemas de 

afinación y se comparan los más relevantes mediante el cálculo de frecuencias; se analizan 

espectros acústicos de distintos instrumentos mediante el programa informático Audacity 

y se edita un fragmento vocal con el uso del software autotune. Así mismo, se efectúan 

entrevistas a expertos de este campo de investigación.  

Resultados y conclusiones:  La consonancia interválica y la serie de harmónicos son los 

aspectos fundamentales que más se han considerado en la construcción de los sistemas de 

afinación, incluído el actual. Por otra parte, en la orquestra sinfónica se justifica el papel 

de “dar la nota” por parte del oboe debido a las características de su espectro acústico. A 

nivel vocal, la tecnología actual permite optimizar y ajustar los registros vocales según sea 

conveniente. 

 

PALABRAS CLAVE: afinación,historia de la música, acústica, orquesta sinfónica, sonido 

vocal, autotune 
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PLAYING THE NOTE 

How and why do we tune? 

Research work 

 

 

ABSTRACT 

Background: The present project contemplates tuning as a fundamental determinant in 

the quality of vocal and instrumental sounds, both individually and orchestral. And that 

this fact is based on physical (acoustic) and aesthetic (historical) motives as well.  

Aim: To determine the acoustic and historical reasons that characterize the current tuning 

system. As well as to study the impact of tuning on instrumental and vocal sound, 

particularly within the context of a symphony orchestra and a vocal quartet. 

Methodology: The study follows an historical research of the different tuning systems 

and compares the most relevant ones by means of the calculation of frecuencies; the 

acoustic spectrum of different instruments are analyzed by the use of the computer 

program Audacity; and a vocal fragment is edited with the software autotune. Likewise, 

interviews with experts on this field of research are carried out. 

Results and conclusions: Interval consonance and the harmonic series are the most 

important aspects that can be considered in the construction of tuning systems, including 

the current one. The symphony orchestra also justifies the oboe's role of "playing the 

tuning note” due to the characteristics of its acoustic spectrum. At the vocal level, current 

technology allows optimizing and adjusting the vocal registers as convenient. 
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1 Introducció 

Fa molts anys que faig música i toco l’oboè, onze, en concret. El meu instrument és el 

que en una orquestra “dona el la”, és a dir, toca aquesta nota perquè la resta de músics 

adaptin els seus instruments per tal de que arribin a la mateixa altura sonora, és a dir, 

per a afinar. Gràcies a això, la música que es crea sona agradable a l’oïda, i es converteix 

en màgia: la diferència de qualitat de so d’una orquestra afinada i d’una no afinada és 

molt notable. És per això, que sempre hi ha hagut una pregunta que cada cop que 

donava el la en una orquestra em rondava pel cap: per què afinem? I com ho fem, per 

fer-ho tots igual? 

La resposta a aquesta pregunta sembla ben evident: afinem per tocar tots a la mateixa 

altura, perquè d’aquesta manera el so resultant és més bonic harmònicament i més 

agradable per qui l’està escoltant. Però, i aquí és on comença la principal qüestió a la 

qual el meu treball pretén donar resposta, per què passa, això? Dit d’una altra manera, 

què és el que provoca que quan una sèrie d’instruments estan afinats, el so resultant 

sigui més bell? 

La part majoritària de l’explicació del fenomen de l’afinació rau en la física i en les 

matemàtiques. És per això que, sent conscient de que estava cursant un Batxillerat de 

modalitat científica, vaig considerar que aquest treball podria ser molt interessant per 

mi perquè combinava conceptes musicals amb conceptes científics. Sovint la gent 

associa la música amb l’art, ja que és una de les famoses “Set Belles Arts”, però la part 

física dels fenòmens que es desenvolupen a mesura sovint queda apartada del que 

socialment pensem de la música. Així com el disseny és la síntesi entre la tècnica i l’art, 

crec que la música és, en certa manera, la síntesi entre la física del so i l’art. En aquest 

treball, per tant, analitzaré la música des d’un punt de vista científic i no artístic. 

Per exemple, el concepte del la: el la actual no s’afina igual, ni de bon tros, que un la de 

tres-cents anys enrere. De fet, al llarg de la història de la música occidental, les altures 

de les diferents notes de l’escala musical han anat variant cada època, de manera que la 

sonoritat també. Però hi ha raons de tipus físic, acústic i fins i tot matemàtic (a part 

d’històriques i estètiques) que justifiquen els diversos sistemes d’afinació que hi ha 

hagut al llarg de la història de la música occidental. 

Des de Pitàgores, passant per Bach i arribant a l’actualitat, aquesta qüestió ha estat 

present en les bases sobre les quals construïm les estructures musicals per a composar 

les obres. Les dotze notes musicals són, de fet, les “peces de puzzle” que constitueixen 

la música. I aquest tipus d’organització no és en absolut arbitrari, sinó que respecta una 

sèrie de propietats de l’acústica. 
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En resum, és un treball que em fa molta il·lusió realitzar i que crec que m’aportarà una 

sèrie de coneixements que em seran útils per comprendre millor el funcionament i la 

base sobre la que construïm l’harmonia i la música. Tinc realment la curiositat i el desig 

d’aprendre coses noves amb el meu Treball de Recerca. Sé que hi hauré de dedicar 

esforç però penso que és una oportunitat molt bona per aprofundir i donar resposta a 

la pregunta que he fet a l’inici d’aquesta introducció, i amb la qual m’agradaria acabar,  

perquè és l’eix sobre el qual gira el meu treball i les meves motivacions per tirar-lo 

endavant: Com afinem? I per què ho fem? 
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2 Hipòtesi 

La pregunta principal a la qual es pretén donar resposta amb el següent treball és: per 

què i com afinem? 

Aquesta pregunta es tradueix a la següent hipòtesi: hi ha un motiu que justifica la 

necessitat de que els instruments estiguin afinats a una altura concreta, i s’ha seguit un 

determinat criteri per establir el sistema d’afinació de les notes que tenim actualment. 

A més, depenent de si es tracta d’un so instrumental o vocal s’han de seguir diferents 

processos per aconseguir una afinació correcta. 

Per poder demostrar aquesta hipòtesi correctament, però, es considera necessari el 

plantejament d’un seguit de preguntes subjacents, que són les següents: 

1. En primer lloc, quin criteri s’ha seguit per establir l’altura de les 12 notes que 

coneixem actualment? Com ha variat aquest al llarg de la història de la música 

occidental fins a avui dia? 

 

2. En segon lloc, com s’igualen les afinacions entre els instruments de diferents 

seccions d’una orquestra simfònica? Per què prenen com a punt de referència 

el la d’un oboè? 

 

3. Per acabar, com afinen els cantants i com el criteri actual d’afinació es veu 

reflectit en la música moderna, en especial en el cas de l’autotune? 
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3 Objectius 

De les preguntes mencionades a l’apartat anterior se’n deriven una sèrie d’objectius, 

enumerats a continuació: 

1.1)  Determinar el motiu/criteri pel qual s’ha establert l’afinació vigent en l’actualitat de 

les notes musicals i relacionar-lo amb característiques pròpies de l’acústica. 

1.2)  Investigar i fer el seguiment d’aquest criteri al llarg de la història de la música 

occidental fins a l’actualitat. 

Aquest parell d’objectius permetran demostrar que hi hagut un determinat criteri, que 

respon entre d’altres a motius físics, que ha determinat l’altura de les notes que 

coneixem actualment. I que a més, ha anat variant i modificant-se al llarg de la història 

de la música occidental fins a avui en dia. 

 

2.1) Determinar el procés mitjançant el qual s’afinen els diferents instruments en 

l’orquestra 

2.2) Investigar quina justificació hi ha darrere de que el punt de referència d’afinació 

orquestral sigui una nota concreta (la) d’un instrument en concret (l’oboè) 

Gràcies a aquests altres es podrà establir les semblances i diferències entre els diferents 

mètodes que utilitzen els instruments de diferents seccions d’una orquestra simfònica 

per afinar, a més de què permetran determinar el motiu pel qual es pren com a punt de 

referència en una orquestra el la d’un oboè. 

 

3.1) Analitzar com afina la veu humana, tot i la seva complexitat 

3.2) Estudiar l’ús i aplicació del sistema d’afinació en l’autotune, un procés tecnòlogic 

utilitzat actualment en la música moderna 

Aquest últim parell d’objectius possibilitaran, d’una banda, obtenir el mètode d’afinació 

que utilitzen els cantants per afinar, i de l’altra, comprovar que el sistema d’afinació és 

àmpliament utilitzat avui en dia en el procés de l’autotune. 
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4 Desenvolupament del treball 

4.1 Introducció bàsica a la teoria musical i a l’acústica 
El següent treball parteix d’una base teòrica musical i acústica important, que és possible 

que sigui poc coneguda pels lectors d’aquest. Per aquest motiu, es considera necessària 

una breu introducció amb una sèrie de conceptes bàsics sobre el tema que es tracta, per 

tal de facilitar la comprensió dels apartats posteriors i perquè quedin ben definit un 

conjunt d’elements als quals es farà referència en diverses ocasions al llarg del 

desenvolupament del treball. 

A continuació s’expliquen alguns conceptes bàsics sobre el so i els seus paràmetres 

sonors, les notes, intervals i acords musicals, el sistema tonal occidental i les escales 

musicals pertanyents a aquest i, finalment, sobre el cercle de quintes. 

4.1.1 El so i els paràmetres sonors 
Segons el DIEC (Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans), per so entenem el següent: 

“impressió produïda en l’òrgan de l’oïda per les vibracions elàstiques d’un cos que es 

propaguen en tots els medis materials en forma d’ones.” 

El so consta de quatre qualitats paràmetres sonors imprescindibles, que són els 

analitzats quan s’estudia un so en concret. A continuació s’explica quins són i com es 

mesuren: 

• Altura i to:  

L’altura es tracta de la freqüència fonamental percebuda d’un so. Depenent de 

com sigui aquest paràmetre el so es descriu com a agut (com més alta sigui la 

freqüència fonamental) o com a greu (com més baixa sigui).  

Com que és una freqüència, es mesura en Hz (s-1) en el SI. 

To: depèn de la freqüència de l'ona. En base en com sigui aquesta freqüència, 

es distingeix entre tons greus (freqüència entre 20 i 300Hz), tons mitjans o 

intermedis (freqüència entre 300 i 2000Hz) i tons aguts ( de 2000 a 20000 Hz) 

• Duració: és el temps determinat durant el qual es produeix el so. En base a la 

duració, es distingeix entre sons llargs i curts. 

             En el SI es mesura en s. 

• Intensitat: és la quantitat d’energia sonora, present en un punt determinat, 

referida a la unitat de superfície i en una direcció determinada.  

La unitat de mesura és el W/m2 o el W/cm2, però és corrent emprar el decibel 

referit a una intensitat de 10- 1 6W/cm2.  

• Timbre:  és la qualitat més complexa, perquè és la resultant dels harmònics que 

componen un so en concret i de la intensitat de cadascun d’ells.  
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A més, també està condicionada a altres factors com el material del qual està fet 

un instrument i la manera en què aquest es toca. És la qualitat que ens permet 

distingir dos o més sons amb la mateixa intensitat i altura, però de diferent 

procedència. 

 

4.1.2 Nomenclatura de les notes musicals 
L’origen dels noms de les notes estan extretes per Guido d'Arezzo (≈995 - ≈1050), un 

monjo i teòric musical italià. Provenen de les primeres síl·labes dels versos de l’Himne 

de Sant Joan Baptista: 

*Posteriorment es va canviar l’ut per do per tal de facilitar la pronunciació 

Figura 1. Nomenclatura de les notes musicals 

Actualment, les notes existents en la nomenclatura llatina són do, re, mi, fa, sol, la i si. 

En la nomenclatura anglosaxona s’anomenen així: 

do re mi fa sol la si 

C D E F G A B 

Taula 1. Nomenclatura anglosaxona de les notes musicals 

Les notes apareixen acompanyades d’un nombre al subíndex per indicar la seva altura, 

ja que aquest fa referència a l’octava a la que pertanyen. Per exemple, un La3 és tres 

octaves superior a un La1. 

Les notes musicals també poden presentar alteracions: 

 Bemoll (b) : és un signe que indica que la nota que acompanya baixa un semitò.  

 Doble bemoll (bb) : és un signe que indica que la nota que acompanya baixa un 

to 

 Sostingut (♯): és un signe que indica que la nota que acompanya puja un semitò 

 Doble sostingut (※) : és un signe que indica que la nota que acompanya puja un 

to 

 Becaire (♮) : és un signe que actua cancel·lant o anul·lant l'efecte d'un sostingut 

(♯) o un bemoll (♭) (o d’un doble sostingut o doble bemoll), de tal manera que la 

nota o notes a què es refereix han de sonar amb la seva entonació natural. 
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4.1.3 Enharmonia 
És la identitat entre dues notes alterades (tot i que aquest fenomen només ocorre en el 

sistema temperat, com s’explica posteriorment). Per exemple: 

La b = Sol #  ja que s’arriba a la mateixa nota descendint un semitò des d’un la que             

pujant mig to des d’un Sol.  

Si# = Do  com que entre un Si natural i un Do hi ha un semitò, un Si # equival a un Do. 

Do ※ = Re  si un Do es puja un to cap amunt, la nota resultant és un Re. 

4.1.4 Intervals 
Un interval és la diferència d’altura entre dues notes musicals, és a dir, la diferència 

entre les freqüències de dos sons.  

Segons el nombre de notes o graus que hi ha entre les dues notes que formen els 

intervals, s'anomenen: 

1.uníson 2. segona 3. tercera 4. quarta 5. quinta 6. sexta 7. sèptima 8. octava 

Taula 2. Tipus d’intervals 

Per exemple, l’interval entre Do i Mi s’anomena és una tercera ja que hi ha una distància 

de tres notes (do-re-mi). 

Els intervals es poden classificar qualitativament (segons la seva espècie), 

quantitativament (segons el nombre de tons i semitons que contenen), segons si són 

simples o compostos i segons si són harmònics o melòdics. 

Segons la seva espècie, els intervals es mesuren en graus, i es poden classificar en 

intervals tonals (si només tenen un valor just) i modals (tenen un valor major o menor 

depenent de la modalitat en la que es trobin). A més, ambdós classes d’intervals poden 

ser disminuïts o augmentats.  

Els intervals tonals més importants són, de menor a major: 

Quarta justa Quarta disminuïda  Quarta augmentada  

Quinta justa Quinta disminuïda  Quinta augmentada 

Octava justa Octava disminuïda Octava augmentada 

Taula 3. Intervals tonals 

Els intervals modals més importants són, de menor a major: 
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Segona major Segona menor  Segona disminuïda Segona augmentada 

Tercera major Tercera menor Tercera disminuïda Tercera augmentada 

Sexta major Sexta menor  Sexta disminuïda Sexta augmentada 

Sèptima major Sèptima menor Sèptima disminuïda Sèptima 

augmentada 

Taula 4. Intervals modals 

Hi ha intervals que tot i tenir una nomenclatura diferent representen la mateixa 

distància quantitativament. És a dir, a vegades és possible que dos intervals formats per 

dues parelles iguals de sons tinguin diferent nom depenent de la seva funció i del context 

musical en què es trobin: 

Segona major = tercera disminuïda 

Tercera menor = segona augmentada 

Tercera major = quarta disminuïda 

Quarta justa = tercera augmentada 

Quarta augmentada = quinta disminuïda * 

Quinta justa = sexta disminuïda 

Sexta menor = quinta augmentada 

Sexta major = sèptima disminuïda 

Sèptima menor = sexta augmentada 

Sèptima major = octava disminuïda 

Taula 5. Equivalències entre intervals 

* Aquest interval també és conegut amb el nom de tritó o Diabulus in Musica, degut a 

la forta dissonància que presenta. Els compositors han intentat evitar-lo durant gran 

part de la història de la música. 

Com ja s’ha dit, els intervals també es poden classificar segons la quantitat de tons i 

semitons que contenen. D’aquesta manera, els intervals anteriors es poden mesurar de 

la següent forma: 
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Nom de l’interval / Grau Distància en tons i 

semitons 

Distància en 

semitons 

Uníson Mateix so Mateix so 

Segona menor 1 semitò 1 

Segona major o tercera disminuïda 1 to 2 

Tercera menor o segona augmentada 1 to i 1 semitò 3 

Tercera major o quarta disminuïda 2 tons 4 

Quarta justa o tercera augmentada 2 tons i 1 semitò 5 

Quarta augmentada o quinta disminuïda  3 tons 6 

Quinta justa o sexta disminuïda 3 tons i 1 semitò 7 

Sexta menor o quinta augmentada 4 tons 8 

Sexta major o sèptima disminuïda 4 tons i 1 semitò 9 

Sèptima menor o sexta augmentada 5 tons 10 

Sèptima major o octava disminuïda 5 tons i 1 semitò 11 

Octava justa 6 tons 12 

Octava augmentada 6 tons i 1 semitò 13 

Taula 6. Distàncies dels tipus d’intervals 

Els intervals simples són aquells que són inferiors o iguals a una octava. Així doncs, a 

excepció de l’octava augmentada, tots els intervals mostrats anteriorment són simples. 

En canvi, els intervals compostos són aquells que són superiors a una octava. N’hi ha 

infinits. Per exemple, l’interval entre un Do1 i un Mi2 seria un interval de desena, ja que 

està format per una octava i una segona (Do1 – Re1 – Mi1- Fa1- Sol1- La1- Si1- Do2- Re2 -

Mi2). 

Els intervals melòdics són aquells en què les dues notes que els formen sonen de 

manera consecutiva. En els intervals harmònics les dues notes sonen de manera 

simultània:  

 

 

 

 

Figura 2. Interval melòdic i harmònic 
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4.1.5 Acords 
Un acord es produeix quan s’escolten de forma simultània tres o més notes. Els acords 

es classifiquen depenent de com siguin els intervals que el formen. 

Existeix una quantitat gairebé infinita d’acords, però els més importants són els 

següents: 

Acords tríades: són aquells que es formen afegint un interval de tercera i un de quinta 

a partir d’una nota fonamental. Segons com siguin aquesta tercera i quinta poden ser: 

Tipus d’acords: Acord major o 

perfecte major 

Acord menor Acord 

disminuït 

Acord 

augmentat 

Tercera major menor menor major 

Quinta justa justa disminuïda augmentada 

Taula 7. Tipus d’acords tríades 

Acords quatríades: són aquells que es formen afegint intervals de tercera, quinta i 

sèptima  a una nota fonamental. Els acords quatríades més importants són els següents: 

Tipus 

d’acords: 

Acord de 

7a major 

Acord de 7a 

de 

dominant 

Acord de 

7a menor 

Acord de 7a de 

sensible (o 

semidisminuït) 

Acord de 7a 

disminuïda 

Tercera major major menor menor menor 

Quinta justa justa justa disminuïda disminuïda 

Sèptima major menor menor menor menor 

Taula 8. Tipus d’acords quatríades 

 

4.1.6 El sistema tonal occidental 
L'interval musical bàsic és l’octava, la qual conté un nombre infinit de freqüències entre 

una freqüència de referència (la tònica) i el seu doble. La escales divideixen el continu 

d'una vuitena en diverses porcions conegudes com intervals. A mesura que una peça 

musical progressa, fa servir intervals i combinacions d'intervals (acords) d'aquest 

subconjunt predefinit. L'estructura d'una escala determinada és la mateixa en totes les 

octaves. El nombre d'intervals així com la longitud de cada interval en una escala solen 

estar determinats culturalment. No obstant això, el conjunt de totes les possibles notes 

per octava habitualment es redueix a un nombre molt reduït: set notes en la nostra 

escala diatònica, però fins a 22 notes per octava en algunes tradicions índies, aràbigues 

o turques. 
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Per aquest motiu, el sistema tona occidental es basa en l'escala heptatònica, de 7 

intervals diferents fins a arribar a l'8ª nota (incloent-hi la 1ª), que té una freqüència 

doble de la 1ª nota de l'escala (interval d'8ª). 

 

Figura 3. Escala de Do Major 

S'anomena escala diatònica perquè es compon de tons sencers i de semitons. Un to 

equival al doble d’un semitò. En aquesta escala hi ha cinc intervals de to sencer i dos 

intervals de semitò. Els semitons estan separats per dos o tres intervals de to sencer i 

no van mai seguits ni separats per un sol interval de to sencer. En l'escala major els 

semitons estan situats en el tercer interval i en el setè, i en l'escala menor els semitons 

estan situats en el segon interval i en el cinquè. 

4.1.7 Escales musicals 
Les escales musicals s’originen a partir d’una nota de referència anomenada fonamental 

o tònica, que és la que dona el nom a l’escala. Hi ha diversos tipus d’escales, segons el 

nombre de sons que aquestes continguin i la distribució dels seus tons i semitons. 

Tipus d’escales a partir del sistema tonal occidental (és a dir, de l’escala diatònica) : 

MODE MAJOR 

 Escala Major natural  

Es caracteritza perquè els intervals entre la tercera i la quarta nota i entre l’última 

nota i l’octava són semitons: 

Figura 4. Escala de Do Major natural 

MODE MENOR 

 Escala menor natural 

En aquest cas els semitons se situen entre la segona i la tercera nota i entre la 

cinquena i la sisena. 
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Figura 5. Escala de La menor natural 

 Escala menor harmònica És igual que la menor natural però es diferencia en què 

la setena nota està elevada mig to, de manera que es troba a mig to de la vuitena 

nota. 

 

Figura 6. Escala de La menor harmònica 

 Escala menor melòdica 

És com la menor harmònica però amb la sisena nota alterada mig to cap a amunt. 

Aquest tipus d’escala només s’utilitza en melodies ascendents, ja que posteriorment 

per descendir es fa servir l’escala menor natural: 

Figura 7. Escala de La menor melòdica 

Cal mencionar també que dins d’una escala cada nota acompleix una funció diferent. 

Per això l’organització de l’escala no només estableix els intervals entre les notes (tons i 

semitons), sinó també la importància de cadascuna d’elles. Els graus, és a dir, les 

funcions que desenvolupen les notes dins d’una escala diatònica, són els següents: 

I grau: Rep el nom de tònica, ja que dona nom a la tonalitat o escala i marca el final d’una 

obra musical. És el grau més important de tots. 

II grau: rep el nom de supertònica, ja que és la nota immediatament superior a la tònica. 

III grau: s’anomena mediant o modal. 

IV grau: s’anomena subdominant perquè està per sota de la dominant. També és el grau 

amb una gran influència tonal sobre el qual recau gran part de la composició. 

V grau: es diu dominant perquè és la nota "imant" sobre les altres. És la segona nota 

més important de l’escala i contribueix a dirigir la melodia. 
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VI grau: S’anomena superdominant ja que és la nota immediatament superior a la 

dominant. 

VII grau: s’anomena subtònica quan es troba a una distància d’un to de la tònica i 

sensible quan es troba a una distància d’un semitò. 

Als graus I, V, IV, se'ls denomina graus tonals per ser ells els que ens afirmen la tonalitat 

o escala en la qual ens trobem (escala de Sol, de si, de Re ...). I en canvi, als graus III, VI, 

VII (sensible o subtònica) se'ls denomina graus modals, ja que gràcies a ells sabem si la 

tonalitat o escala és Major o menor. 

En la figura es poden observar l’escala de Do Major amb els graus de cada nota: 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Escala de Do Major amb graus 

 

Altres tipus d’escales 

 Escala pentatònica: escala de 5 sons sense presència de semitons. Equivaldria a 

l’escala diatònica suprimint el Fa i el Si. 

 Escala de tons sencers: escala de 6 sons, sense semitons. Tots els seus intervals 

són segones majors. 

 Escala cromàtica: escala de 12 sons, amb 12 semitons i sense cap to sencer. Tots 

els seus intervals són segones menors, és a dir, semitons. 
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4.1.8 Cercle de quintes 
El cercle de quintes és una successió ascendent o 

descendent de notes musicals separades per 

intervals de quinta, que, en el sistema temperat, 

formen un cercle tancat, en el qual hom va 

trobant els dotze graus de l'escala cromàtica i 

l'ordre d’alteracions de les armadures que 

determinen les escales clàssiques major i menor. 

L'harmonia que es troba a la dreta d'una altra 

compleix la funció de dominant, i la de l'esquerra 

de subdominant, deixant la del mig com tònica. 

Cada tonalitat a la qual s’arriba a través del cercle 

de quintes representa un centre tonal (do major 

o menor, sol major o menor, etc.).                            Figura 9. Cercle de quintes   

 

 

4.2 El sistema d’afinació actual 

4.2.1 Criteris i motius de la seva existència i organització 
Actualment, utilitzem majoritàriament el sistema del Temperament Igual per afinar. 

Aquest sistema es caracteritza perquè cada octava està formada per dotze semitons 

exactes. Però, per què dotze? I per què repartits a parts iguals? Al llarg d’aquest apartat 

s’expliquen els motius pels quals és necessari el sistema d’afinació que tenim avui en dia 

i de quina manera està organitzat. 

En primer lloc, és important conèixer com s’han creat les notes musicals. 

4.2.1.1 Origen de l’escala i les notes musicals 

L'escala actual (escala occidental) és el resultat d'un llarg 

procés d'aprenentatge de les notes musicals. Els 

pitagòrics van construir un aparell anomenat monocordi 

que es componia d'una taula, una corda tensa i una taula 

més petita que s'anava movent per la gran, el 

monocordi.  

Els pitagòrics van observar que fent més o menys llarga 

la corda (movent la taula mòbil) es produïen sons 

diferents. Entre aquests sons van escollir alguns que 

eren harmoniosos amb el so original (corda sencera).

                                              

                                                                              Figura 10. Pitàgores amb un monocordi 
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Entre aquests, els que més destaquen per la seva simplicitat i la seva importància a l'hora 

de construir l'escala musical, són: 

L’octava: Quan la corda mesurava la meitat del total, el so es repetia, però més agut. 

L’octava és el que correspondria a un salt de vuit tecles blanques del piano; o millor dit, 

una octava és la repetició d'un so amb una corda amb la meitat de llargada, per tant, 

una altra nota harmoniosa. La seva freqüència és doble a la original. 

La quinta: és un altre interval entre notes que s'obté amb una corda de llargada dos 

terços de la inicial. La seva freqüència és de tres mitjans del so inicial. Correspon a un 

salt de cinc tecles blanques en un piano. 

La quarta: és un altre interval entre notes que s'obté amb una corda de llargada tres 

quarts de la inicial. La seva freqüència és quatre terços de la nota inicial. 

Així, a partir d'un so original obtenim diferents notes harmonioses: 

NOTA FREQÜÈNCIA LONGITUD CORDA 

Original f L 

Octava 2f 1/2· L 

Quinta 3/2 · f 2/3 · L 

Quarta 4/3 · f 3/4 · L 

Taula 9. Notes harmonioses a partir d’un so fonamental 

Si suposem que la nota inicial és el do, llavors l'octava, la quinta i la quarta són les notes, 

que corresponen a la quarta, cinquena i vuitena notes respectivament de l'escala 

diatònica: 

NOTA BASE QUARTA QUINTA OCTAVA 

Do Fa Sol Do (una octava més alta) 

Taula 10. Intervals bàsics a partir d’un so fonamental 

Els pitagòrics van utilitzar els intervals anteriors, per compondre música que contingués 

els sons que consideraven consonants, en altres paraules, per crear música afinada. 

L’interval de quinta, al ser el segon més important de tots (després de l’octava), va servir 

de base per a construir les escales musicals. Un exemple clar d’aquest fet és l’escala 

pentatònica:  

Si prenem els harmònics més propers, que es corresponen amb els que posseeixen una 

relació de freqüències més simples i descartem les octaves, veiem que estan en relació 

de 3/2 i això correspon als intervals de quinta. Aplicant aquesta teoria i fixant la nota do, 

ens apareixen cinc quintes, que es corresponen a les notes sol, re, la i mi. Amb la qual 

cosa es pot construir una escala de cinc notes. És l'escala pentatònica, de cinc tons, que 

ordenada per freqüències (de menor a major) ens donarà la següent escala, desproveïda 

de semitons: 
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do, re, mi, sol, la 

 

Si es continués seguint el cercle de quintes s’obtindrien les notes si i finalment fa. Amb 

això es completen les set notes de l'escala diatònica major, la més important en la 

música occidental: 

do, re, mi, fa, sol, la, si 

 

 

 

 

Figura 11. Tons i semitons de l’escala diatònica major 

 

4.2.1.2 Harmònics i sèrie harmònica 

Un cos sonor produeix un conjunt o gamma de sons, depenent de les condicions en què 

vibri. El més greu d’aquests és anomenat so fonamental, i la resta sons parcials. Els sons 

parcials es classifiquen en: 

• Harmònics: pertanyen a la sèrie harmònica derivada de la mateixa fonamental 

• Sobretons: no pertanyen a la sèrie harmònica derivada de la mateixa fonamental 

El conjunt d’harmònics són responsables de proporcionar un timbre únic a cada cos 

sonor. Tot i que aquest pot produir infinits harmònics, la nostra oïda només és capaç de 

percebre un nombre molt reduït d’aquests, en concret, 16. Tot i així, encara que els 

puguem escoltar, no en som conscients, a excepció del primer harmònic, ja que és el 

que es correspon amb el so fonamental. 

La freqüència del primer harmònic, doncs, s’anomena freqüència fonamental. La resta 

d’harmònics es formen a partir d'un múltiple enter de la freqüència fonamental de l'ona. 

És a dir, si la freqüència fonamental és f, els harmònics tenen freqüències f, 2f, 3f, 4f, 

etc. 

           So fonamental (1er harmònic): f  //  Harmònics superiors: 2f, 3f, 4f, etc. 
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La sèrie harmònica, escala d’harmònics d’un so o escala de ressonància superior són els 

termes amb els quals ens referim a aquest conjunt d’harmònics. Per exemple, si 

partíssim d’un so fonamental corresponent d’un Do1 a 66 Hz, els harmònics 

corresponents que obtindríem amb les seves respectives freqüències serien els 

següents: 

Figura 12. Sèrie harmònica d’un Do1 

 La intensitat dels harmònics decreix amb l’altura, així que els que tenen més rellevància 

són especialment els 6 primers. 

La sèrie dels setze harmònics han tingut una gran rellevància en la creació d’aquests 

sistemes, ja que físicament ja formen de manera natural l’estructura de l’escala musical. 

Això succeeix perquè a partir d’una nota com a referència i en relació a la sèrie 

d’harmònics, se’n poden afinar la resta: 

A partir dels harmònics que componen cada so, es creen de forma natural els intervals 

existents entre les escales. Això vol dir que a partir d’un so fonamental qualsevol es 

creen els següents intervals, corresponent a la sèrie harmònica de la nota que es prengui 

com a referència: 

Sèrie d’harmònics Interval resultant 

Harmònic 1 

(nota de referència) 

és la nota base 

Harmònic 2 és una octava per sobre del so 1. 

Harmònic 3 és una quinta justa respecte el so 1. 

Harmònic 4 és una octava superior respecte l’harmònic 2 i dues 

octaves per sobre del so 1 

Harmònic 5 és una tercera major superior respecte l’harmònic 2 o una 

desena respecte l’harmònic 1 

Harmònic 6 és una octava per damunt de l’harmònic 3 

Harmònic 7  sèptima menor desafinada dues octaves superior a 

l’harmònic 1 

Harmònic 8 és una octava superior l’harmònic 4 i dues octaves de 

l’harmònic 2 
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Harmònic 9 es forma creant una 5a justa respecte l’harmònic 3 i una 

segona major 3 octaves damunt de l’harmònic 1 

Harmònic 10 és una octava per damunt del cinquè harmònic 

Harmònic 11 és una quarta augmentada tres octaves damunt de 

l’harmònic 1 

Harmònic 12 és una quinta justa respecte l’harmònic 8 

Harmònic 13 és una sexta desafinada respecte l’harmònic 8 

Harmònic 14 és una sèptima menor desafinada una octava superior a 

l’harmònic 7 o tres octaves superior a l’harmònic 1 

Harmònic 15 és una quinta justa per damunt de l’harmònic 10  

Harmònic 16 és una octava quatre vegades superior a l’harmònic 1   

Taula 11. Intervals resultants de la sèrie d’harmònics 

A partir de la taula anterior s’observa el següent: 

Es poden formar intervals per formar posteriorment les escales: 

 Harmònics 2, 4, 8, 16: formen intervals d’octava justa respecte la nota de 

referència 

 Harmònics 3, 6, 12: formen intervals de quinta justa respecte la nota de 

referència 

 Harmònics 5 i 10: formen intervals de tercera major respecte la nota de 

referència  

Si es combinen aquests intervals, es forma l’acord Perfecte Major (do-mi-sol): tots són 

consonants 

 Harmònics 7 i 14: formen un interval de sèptima menor respecte la nota de 

referència (dissonants) 

Si a l’acord Perfecte Major s’hi afegeixen els harmònics 7 i 14, es forma l’acord de 

sèptima de dominant. 

 Harmònic 9: novena major respecte la nota de referència  

Si a l’acord de sèptima de dominant s’hi afegeix l’harmònic 9, es forma un acord de 9a 

de dominant. 

 Harmònic 11: forma una quarta augmentada respecte la nota de referència, un 

tritò 

 Harmònic 13: forma una sexta molt desafinada respecte la nota de referència 

 Harmònic 15: sèptima major respecte la nota de referència. Es tracta d’un 

interval important perquè és la sensible de la fonamental. 
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Freqüències dels harmònics 

Com ja s’ha dit, els sons harmònics corresponen a les freqüències múltiples de la 

freqüència base o inicial f, o sigui que corresponen a les freqüències 2f, 3f, 4f, 5f, etc. 

Com més aguts, cada vegada són més dèbils.  

Si per exemple, partim d’un Do1, tenim les notes: 

Do1-Do2-Sol3-Do3-Mi3-Sol3-Sib3-Do4-Re4-Mi4-Fa #4-Sol4-La4-Sib4-Si4-Do5 ... 

Cadascun d’aquests harmònics manté una relació entre la seva freqüència i la freqüència 

fonamental, és a dir, la del Do1: 

Harmònic Freqüència respecte al do 

immediatament anterior 

Nota corresponent 

2 2 Do2 

3 3/2 =1,5 Sol3 

4 4/2 = 2 Do3 

5 5 / 4 = 1,250 Mi3 

6 6/4 = 1,5 Sol3 

7 7/4 = 1,750 Sib3 

8 8/4 = 2 Do4 

9 9/8 = 1,125 Re4 

10 10/8 = 1,250 Mi4 

11 11/8 = 1,375 Fa #4 

12 12/8 = 1,5 Sol4 

13 13/8 =1,625 La4 

14 14/8 =1,750 Sib4 

15 15/8 = 1,875 Si4 

16 16/8 = 2 Do5 

Taula 12. Relació entre les freqüències de la sèrie d’harmònics d’un Do1 

Les fraccions obtingudes en relacionar les freqüències de cada harmònic amb la seva 

tònica immediatament anterior, també representen les proporcions intervàliques de les 

notes de l’escala. Per exemple, si es vol aconseguir una quinta perfectament justa a 

partir d’un Do1 (d’una suposada freqüència de 66 Hz), només caldria multiplicar aquesta 

per la fracció de l’harmònic corresponent, en aquest cas, 3/2 (ja que la quinta d’un do 

és un sol): 

Quinta Justa = Freqüència fonamental · 3/2 

Quinta Justa  = 66 Hz · 3/2 

Quinta Justa = 99 Hz 
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Per tant, l’altura que hauria de tenir la nota Sol1 per crear una quinta justa respecte a un 

Do1 és exactament 99 Hz. 

Així doncs, podríem construir l’escala de Do Major, per exemple, a partir dels intervals 

entre la nota fonamental i els seus respectius harmònics: 

Interval 2a 

Major 

3a 

Major 

4a Justa 5a Justa 6a 

Major 

7a 

Major 

8a 

Major 

Relació 

amb la 

tònica 

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

Taula 13. Relació dels intervals de l’escala diatònica amb la tònica 

Figura 13. Representació gràfica dels intervals de l’escala diatònica 

 

 

4.2.1.3 Consonància i dissonància  

Quan s’escolten dos sons produïts de manera simultània, 

(intervals harmònics) es generen dos possibles efectes: l’efecte 

consonant o l’efecte dissonant. De forma subjectiva, diem 

llavors que un  determinat interval sona bé o sona malament, 

respectivament.  

Aquest fenomen va ser estudiat al segle XIX pel físic britànic 

John Tyndall (1820-1893).        

                                                                                                                               Figura 14. John Tyndall 

Segons el teorema de Tyndall, la combinació de dos sons és més consonant, com per 

números més simples pugui ésser expressada la relació de freqüències de les seves 

respectives vibracions.  

S’entenen com a simples els nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8. El 6 per ser el resultat de 2 · 3 i 

el 8, 2·4. Els intervals en els quals hi intervenen aquests nombres es consideren 

consonants. 
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Aquest fet és degut a raons físiques: 

• Quan sonen simultàniament dos sons de freqüències molt pròximes se senten 

pulsacions, o sigui que la intensitat del so augmenta fortament i disminueix de 

manera rítmica, com unes batzegades. Aquest fenomen és molt conegut i es deu 

a la interferència entre dos moviments ondulatoris, en aquest cas dels dos sons. 

 

• Quan augmenta la separació de freqüències fins al punt que ja no se senten 

pulsacions, de totes maneres encara se sent un so aspre i desagradable. Això 

dura fins que no s'ha superat una zona de banda crítica per sobre i per sota de la 

freqüència de referència mentre es fa variar l'altra freqüència. La dissonància 

màxima es produeix a 1/4 d'amplada de la banda crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Representació de la banda crítica 

 

Quan els sons estan més allunyats que l'amplada de banda crítica, aleshores ja se senten 

els sons per separat. L'amplada de la banda crítica és en funció de la freqüència, però 

per a la majoria d’elles, aquesta amplada està entre 1 to i 1 to i 1/2 (aproximadament 

1/4 d'octava), tot i que per freqüències inferiors a uns 500 Hz, aquesta amplada és 

superior. 

Es podria afirmar doncs, que quan 2 tons estan més separats d'1/4 d'octava ja sonen 

consonants, però no sempre és així, degut a la presència dels harmònics. En efecte: com 

que cada so sol anar acompanyat d'harmònics, també cal comprovar entre les 

freqüències dels 5 o 6 primers harmònics de cada un dels dos sons fonamentals: si n'hi 

ha molts que estiguin separats entre si menys d'1/4 d'octava, aleshores també les notes 

d'aquest interval sonen dures i dissonants. 

Des de l’Antiga Grècia, molts teòrics musicals han relacionat el fenomen de la 

consonància amb la sèrie harmònica, ja que les freqüències dels harmònics d’un so són 

múltiples enters de la seva fonamental. Si ens fixem en la sèrie harmònica d’un Do1: 



DONANT LA NOTA: Com i per què afinem?                                          Desenvolupament del treball 

30 
 

  

Figura 16. Sèrie harmònica d’un Do1 

Segons el teorema explicat anteriorment, com més simple sigui la relació de freqüències 

entre un harmònic i la fonamental (en aquest cas, el primer harmònic - Do1), més 

consonant serà l’interval que formin. Per motius físics, la relació de freqüències és més 

simple a mesura que ens acostem a la fonamental. 

En la sèrie harmònica del Do1, s’observa que per exemple, el Sol2 és més proper a la nota 

fonamental que el Mi3. Per aquest motiu, l’interval format per Do1-Sol2, és a dir, una 

quinta justa, és més consonàntic que el format per Do1-Mi3, que és una tercera Major. 

Així doncs, es dedueix que com més a l’esquerra un interval aparegui a la sèrie 

harmònica més consonant serà. I a la inversa, com més a la dreta estigui, més dissonant. 

A efectes pràctics, aquest teorema es veu reflectit en les relacions intervàliques de les 

notes de l’escala diatònica. Johannes Tinctoris (1435 -1511), fou un compositor francès 

que en la seva obra anomenada Liber de art contrapuncti, va establir el següent ordre 

en la classificació dels intervals segons les consonàncies i dissonàncies:  

 

Consonàncies perfectes Consonàncies imperfectes Dissonàncies 

 Uníson 

 Octava justa 

 Quinta justa 

 Quarta justa 

 Tercera major 

 Tercera menor 

 Sexta major 

 Sexta menor 

 Segona major  

 Segona menor 

 Sèptima major 

 Sèptima menor 

 Tritò  

Taula 14. Tipus de consonàncies i dissonàncies 

 

Aquesta classificació també posa de manifest el que els pitagòrics ja van observar en el 

seu temps amb el monocordi, i és que els intervals d’octava, quinta i quarta justa són 

consonants. 

A més d’aquesta, existeixen moltes altres classificacions fetes per diversos teòrics al llarg 

de la història, però la gran majoria coincideixen amb l’anterior. Tot i així, la quarta justa 

ha estat motiu de discussió, ja que alguns l’han considerat una dissonància depenent de 

la posició on estigui.  
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El fenomen de la consonància i la classificació anterior representen un punt clau per 

entendre que una correcta afinació és necessària per a aconseguir consonàncies entre 

diversos sons. En altres paraules,  es pot afirmar que identifiquem els tons com afinats 

quan els sentim en una proporció agradable respecte d'una alçada de referència. Això 

implica que la manera en què es divideix l’octava està molt relacionada amb l'apreciació 

de les consonàncies dins de cada cultura.  

De fet, com s’explica posteriorment, s’ha tingut una especial consideració en respectar 

els intervals d’octava i de quinta justa (els dos intervals més consonants) a l’hora de 

dissenyar l’estructura de les escales i dels sistemes d’afinació. Fins i tot, alguns 

d’aquests, com per exemple el pitagòric, els ha utilitzat com a mesura de referència per 

a calcular les notes de l’escala. 

 

4.2.2 La seva evolució al llarg de la història de la música occidental 
Els sistemes d’afinació són maneres de dividir una octava que caracteritzen cada 

tradició, ja que ens proporcionen el conjunt complet d’altures que es consideren 

normatives en cada cultura. En el cas de la tradició occidental, la manera en què afinem 

els instruments ha patit una sèrie de variacions importants. Això és degut a que al llarg 

de la història s’ha intentat cercar un sistema que eliminés del tot les dissonàncies, fet 

que ha estat més complicat del que aparentment pot semblar. 

A continuació s’exposa un breu recorregut històric sobre com han evolucionat els 

diferents sistemes d’afinació al llarg de la història de la música occidental. S’analitzen 

amb profunditat i es comparen entre si els tres sistemes d’afinació més rellevants en la 

música d’Occident: el Pitagòric, el de Zarlino o Temperament Just, i el Temperament 

Igual. Al final s’expliquen de forma molt general altres sistemes d’afinació que també 

han tingut la seva importància en la història de la música occidental. 

 

4.2.2.1 Sistema d’afinació pitagòric 

Història 

Per als pitagòrics, les matemàtiques i els nombres eren el principi de totes les coses, i 

aquesta filosofia va ser estesa també a la música, establint així els fonaments d'una 

teoria musical, base de totes les posteriors a Occident, i en la qual encara s'assenta el 

nostre sistema musical actual.  

Procediment 

Com ja s’ha explicat anteriorment, a partir d'un experiment realitzat mitjançant una 

corda vibrant de longitud L en un aparell anomenat monocordi, van establir les relacions 

existents entre l'harmonia musical i els números. 
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En concret, van arribar a la conclusió que, en prémer la corda musical tibada, els únics 

sons consonants amb ell eren els que es produïen quan la corda tenia les longituds L / 2 

(vuitena), 2L / 3 (cinquena) o 3L / 4 (quarta).  

 

Figura 17. Monocordi utilitzat per Pitàgores 

És per aquest motiu que el sistema d’afinació pitagòric es fonamenta en l'afinació per 

quintes perfectes, és a dir relacions de 3/2. La successió d’aquestes quintes ve donada 

pel cercle de quintes. Aquest resultat s'obté en dividir geomètricament una corda en 2 

(vuitena) i 3 (cinquena) parts iguals. És així com tot interval s'expressa en funció de 

quintes: 

Partint d'una nota base s'obtenen les altres notes d'una escala diatònica major 

encadenant fins a 6 quintes consecutives per sobre i una per sota, el que dona lloc a les 

set notes de l'escala. Per exemple, si partim de la nota Do1, obtenim la següent nota que 

és una quinta de Do1, és a dir, Sol1. 

Per a obtenir la resta de notes, simplement hem de procedir a multiplicar cadascuna per 

3/2, seguint la successió de quintes establertes pel cercle de quintes. Partint d’un Do 

qualsevol, obtenim el següent: 

 Do 

 Do · (3/2) = Sol  

 Sol · (3/2) = Re 

 Re· (3/2) = La 

 La · (3/2) = Mi 

 Mi · (3/2) = Si 

 Si· (3/2) = Fa#  

 Fa#· (3/2) = Do# 

 Do# · (3/2) = Sol#  

 Sol#· (3/2) = Re# 

 Re# · (3/2) = La # 

 La#· (3/2) = Mi# (enharmònicament equivalent a un Fa) 

 Mi#· (3/2) = Si# (enharmònicament equivalent a un Do7 (set octaves més amunt 

que la nota inicial), de manera que ja s’ha obtingut la resta d’elles). 
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Si aquestes raons es tradueixen en freqüències (suposant que partim d’un Do1 de base 

a 66 Hz), obtenim el següent: 

 Do1 (66 Hz) 

 Do1 (66Hz) · (3/2) = Sol1 (99 Hz) 

 Sol1 (99 Hz) · (3/2) = Re 2 (148,5 Hz) 

 Re2 (148,5 Hz)· (3/2) = La2 (222,75 Hz) 

 La2 (222,75) · (3/2) = Mi3 (334,125 Hz) 

 Mi3 (334,125 Hz) · (3/2) = Si3 (501,187 Hz) 

 Si3 (501,187 Hz)· (3/2) = Fa# 4 (751,78 Hz) 

 Fa#4 (751,78 Hz)· (3/2) = Do#5 (1127,67 Hz) 

 Do#5 (1127,67 Hz)· (3/2) = Sol#5 (1691,50 Hz) 

 Sol#5 (1691,50 Hz)· (3/2) = Re#6 (2537,26 Hz) 

 Re#6 (2537,26 Hz) · (3/2) = La #6 (3805,89 Hz) 

 La#6 (3805,89 Hz)· (3/2) = Mi#7 o Fa7(5708,83 Hz)  

 Mi#7 o Fa7 (5708,83 Hz) · (3/2) = Si#7 o Do 7(8563,25 Hz) 

 

A partir de les freqüències obtingudes, els pitagòrics raonaven que de manera lògica 

caldria pensar que l’última nota creada a partir de la successió de les dotze quintes havia 

de correspondre (enharmònicament parlant) amb una octava set vegades superior a la 

nota base. Experimentalment, però, aquest fet no es produïa.  

Si ens fixem en els càlculs realitzats amb les freqüències, es pot observar que la 

freqüència corresponent a la nota Do7 no és múltiple de la freqüència de Do1: 

Do7 (8563,25 Hz) : Do1 (66 Hz) = 129,74... Hz 

Això passava perquè aritmèticament la longitud de dotze quintes consecutives no 

coincidia amb la de set octaves exactes: 

(3/2) 12 ≠ 27 

129,74... ≠ 128 

El que succeïa és que en lloc d’uníson, entre el Do1 i el Si#7 o Do7 es produïa un petit 

interval. La diferència entre les notes mencionades s’anomena coma pitagòrica. El seu 

valor, doncs, es pot calcular restant el valor de 12 quintes justes menys el de set octaves 

justes: 

Coma pitagòrica = 12 quintes justes – 7 octaves justes 

Coma pitagòrica = (3/2)12 : 27 = 312 / (27 · 212)  

Coma pitagòrica= 531441/ 524288 

Coma pitagòrica = 1,0136... 
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Quinta del llop pitagòrica 

La coma pitagòrica no resultava agradable auditivament, ja que s’assemblava més a un 

interval de 6a disminuïda més que a una 5a justa.  

Per contrarestar aquesta diferència es feia servir l'anomenada quinta del llop, una 

quinta més petita que la justa i que usualment es col·locava entre Sol# o Lab i Re #o Mib, 

ja que aquest interval havia d’estar situat entre dues notes que no fossin molt comunes 

en la música i que estiguessin el màxim allunyades de les escales habituals. D'aquesta 

manera les octaves arribaven a tenir proporcions de 2:1, que corresponien als les 

divisions de les cordes. 

L’escala musical a partir del sistema pitagòric 

Per tal d’estructurar l’escala musical segons el sistema de Pitàgores, només cal aplicar el 

sistema de quintes, però amb la condició de que les notes resultants estiguin incloses 

dins de l’octava que correspon a l’escala. És per això que alguns intervals s’hauran de 

reduir: 

Suposem que la nota base (Do1) té una freqüència  f  (f= 66Hz). Llavors, l’octava tindrà 

freqüència 2f i l’objectiu es tracta de trobar les  notes que tinguin freqüència entre f i 2f. 

La primera que tenim és la quinta, la freqüència és 3/2 · f (correspondria a una corda de 

longitud 2/3 la inicial). 

El següent pas és trobar la quinta de la quinta. La freqüència serà 3/2 · 3/2 · f = 9/4 · f. El 

problema és que aquesta nota té una freqüència més gran que 2f. El que fem és trobar 

una nota una octava més avall reduint l’interval. Per a reduir un interval es divideix 

aquest per 2n, sent n el nombre d’octaves que es vol reduir. 

És a dir, en aquest cas, es dividiria l’interval 9/4 ·f entre 21, obtenint així una nota amb 

freqüència 9/8 · f. 

Si anem repetint el procés obtenim les notes següents: 

 Do 1: f 

 Sol 1: 3/2 · f 

 Re 1: 9/8 · f (Després d'haver baixat una octava). 

 La 1: 3/2 · 9/8 · f = 27/16 · f 

 Mi 1: 3/2 · 27/16 · f = 81/32 · f (Com que la freqüència és més gran que 2f, 

descendim una octava i obtenim 81/64 · f) 

 Si 1: 3/2 · 81/64 · f = 243/128 · f 

 Do2 : 2·f 
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Per a obtenir l’interval de quarta, és a dir, un Fa1, el que es fa és procedir per quintes 

descendents en lloc d’ascendents: com que la quinta consecutiva al Si1 és un Fa# en lloc 

d’un Fa, es troba la mateixa nota per sota del Do1 (perquè l’interval Fa-Do és una 

quinta), i posteriorment s’amplia l’interval. Per ampliar un interval s’ha de fer l’operació 

contrària a la reducció. Es multiplica aquest per 2n, sent n el nombre d’octaves que es 

vol ampliar: 

 

(Do1 =66 Hz= f) 

f : 3/2 = 2/3 · f = Fa-1 

2/3 · f · 21 = 4/3·f = Fa1 

 

Afegint la quarta, ens queda una escala de 7 notes amb aquestes raons entre les 

freqüències: 

NOTA RELACIÓ AMB LA 

NOTA BASE 

FREQÜÈNCIA RAÓ AMB LA NOTA 

ANTERIOR 

Do1 (nota base)  f 66 Hz - 

Re1  9/8 · f 74, 25 Hz 74, 25 / 66 =1,125 

Mi1  81/64 · f 83,53 Hz 83,53/74,25 =1,125 

Fa1 4/3 · f 88 Hz 88 / 83,530 = 1,053 

Sol1 (quinta)   3/2 · f 99 Hz 99/ 88= 1,125 

La1  27/16 · f 111,37 Hz  111,37 / 99= 1,125 

Si1  243/128 · f 125,29 Hz  125,29 / 111,37= 1,125 

Do2 (octava) 2 · f 132 Hz 132 /125,29 = 1,053 

Taula 15. Freqüències de l’escala pitagòrica diatònica major a partir d’un Do1 

En la taula es pot observar que hi ha dues raons:  

• La raó 9/8 o 1,125, present entre les notes Do1 i Re1, Re1 i Mi1, Fa1 i Sol1, Sol1 i 

La1, La1 i Si1, assenyalada a la taula amb color taronja. És la raó més gran de les 

dues, i equival a un to. 

 

• La raó 256/243 o 1,053, present entre les notes Mi1 i Fa1; Si1 i Do1, assenyalada a 

la taula amb color groc. És la raó més petita i equival a un semitò. 

 

Tenint en compte aquestes dues raons, podem afirmar que L'escala resultant d’aquest 

procés és la diatònica major, ja que consta de 7 notes i la vuitena és la mateixa que la 

primera una octava més alta. A més, es tracta d’una escala major, ja que els semitons 

estan entre la tercera i la quarta nota i entre la sèptima i l’octava. Sabent que la nota 

base és un Do1, resulta evident que l’escala resultant és la de Do Major. 
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Si volguéssim construir l’escala cromàtica, només caldria seguir el procediment 

esmentat anteriorment (continuant la sèrie a partir del Si1) reduint i ampliant els 

intervals quan fos convenient. Obtindríem els següents valors: 

 

 

 

Figura 18. Escala pitagòrica cromàtica a partir d’un Do1 

 

NOTA RELACIÓ AMB LA 

NOTA BASE 

FREQÜÈNCIA RAÓ  AMB LA NOTA 

ANTERIOR 

Do1 f 66 Hz - 

Do#1 o Reb1 256/243 · f 69,530 Hz 69,530 /66 = 1,053 

Re1 9/8 · f 74,250 Hz 74,250/69,530 = 1,067 

Re#1 o Mib1 32/27 · f 78,222 Hz 78,222 / 74,250 = 1,053 

Mi1 81/64 · f 83,530 Hz 83,530 / 78,222 = 1,067 

Fa1 4/3 · f 88 Hz 88 / 83,530 = 1,053 

Fa#1 o Solb1 729/512· f 93,972 Hz 93,972 / 88 = 1,067 

Sol1 3/2 · f 99 Hz 99 / 93,972 = 1,053 

Sol #1 o Lab1 128/81 · f 104,296 Hz 104, 296 / 99 = 1,053 

La1 27/16 · f 111,375 Hz 111,375 / 104, 296 = 1,067 

La #1 o Sib1 16 / 9 · f 117,333 Hz 117,333 / 111, 375 = 1,053 

Si1 243/128· f 125,29 Hz 125,29 / 117,33 = 1,067 

Do2 2 · f 132 Hz 132 /125,29 = 1,053 

Taula 16. Escala pitagòrica cromàtica a partir d’un Do1 

En la taula anterior es pot observar que hi ha dos tipus de semitò, amb els valors de 

1,053 i 1,067 (tot i que a l’escala diatònica major només hi apareix el primer tipus de 

semitò).  

A causa d’aquest fet, els intervals podien variar d’una tonalitat a l’altra, ja que la 

progressió dels valors dels intervals serà diferent si es comença, per exemple, per Re M. 

Això ocasionava alguns problemes als instruments que s’afinaven amb intervals fixes, 

com és el cas de la guitarra o el piano i dificultava realitzar modulacions. 
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4.2.2.2 Sistema Zarlino – Temperament Just 

Història 

Aquest sistema d’afinació principalment va ser creat i desenvolupat pels autors 

següents: 

Aristògenes, nascut aproximadament al 350 a.C va ser un filòsof i músic grec que va 

compondre 450 obres de les quals només han arribat fins a nosaltres els seus "Elements 

Harmònics" i un fragment de "Elements de la Rítmica". 

Posteriorment, Gioseffo Zarlino (Chioggia 1517 - Venècia 1590), un mestre de capella de 

Sant Marc de Venècia va ser el teòric musical més destacat del Renaixement, ja que va 

treballar en el desenvolupament d'un sistema de construcció d'escales basant-se en el 

sistema d’Aristògenes. Com el filòsof, Zarlino va arribar a les mateixes conclusions. 

Degut a això aquest sistema també rep els noms d’Aristògenes-Zarlino, tot i que sovint 

també és anomenat com el a Temperament Just, el Sistema dels Físics, Sistema dels 

Geòmetres o Sistema Natural. 

L’escala musical a partir del sistema Zarlino- Temperament Just 

Aquest sistema es basa en el càlcul de les freqüències de les notes d'una escala diatònica 

determinada a partir de la sèrie harmònica en la qual es troben les seves notes. El que 

es pretenia principalment era construir una escala que contingués el major número 

d’intervals purs. Per això, van utilitzar la sèrie harmònica perquè era la que determinava 

la successió de sons de manera més natural. Com ja s’ha esmentat anteriorment, tots 

els intervals venen definits per una fracció obtinguda en posar en relació en forma de 

quocient els números d'ordre de les notes formants de cada interval. 

Els intervals de les escales majors tenen les següents correspondències numèriques, 

deduïdes a partir de la sèrie harmònica de qualsevol nota: 

Interval 2a 

Major 

3a 

Major 

4a Justa 5a Justa 6a 

Major 

7a 

Major 

8a 

Major 

Relació 

amb la 

tònica 

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

Taula 17. Relacions d’intervals de la sèrie d’harmònics amb la tònica 

Per tal de determinar la distància entre els sons consecutius, és a dir, els intervals entre 

notes consecutives en l’escala diatònica, simplement s’ha de realitzar una resta 

d’intervals: 

• Tònica – Supertònica  (I grau – II grau )→ directament 9/8 

• Supertònica – Mediant (II grau– III grau) → I – III grau menys I - II grau;  

5/4 : 9/8= 40/36 = 10/9 
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• Mediant – Subdominant  (III grau – IV grau)→ I – IV grau menys I – III grau; 

 4/3 : 5/4 = 16/15 

• Subdominant – Dominant (IV grau – V grau) → I – V grau menys I – IV grau; 

 3/2 : 4/3 = 9/8 

• Dominant – Superdominant (V grau – VI grau) → I – VI grau menys I – V grau;  

5/3 : 3/2 = 10/9 

• Superdominant – Sensible (VI  grau – VII grau)→ I - VII grau menys I - VI grau; 

15/8 : 5/3 = 45/40 = 9/8 

• Sensible – Tònica  (VII grau – VIII grau (I grau una octava superior))→ I – VIII grau 

menys I –  VII grau; 2/1 : 15/8 = 16/15 

 

Taula 18. Escala diatònica del sistema Zarlino a partir d’un Do1 

En vista dels intervals resultants, se’n poden extreure les següents conclusions:  

Existeixen dues classes de to: 

• To gran(TG), color taronja: 9/8 ( = 1,125, igual que el to en Pitàgores) 

• To petit (TP), color verd: 10/9 (= 1,111) 

A més, existeix un semitò diatònic (Std), color groc: 16/15 (=1,066) 

 

Per tant, l’escala diatònica major queda estructurada de la següent manera: 

 

Figura 19. Tipus de tons i semitons de l’escala diatònica de Zarlino 

 

NOTA RELACIÓ AMB LA 

NOTA BASE 

FREQÜÈNCIA RAÓ  AMB LA NOTA 

ANTERIOR 

Do1 f 66 Hz - 

Re1 9/8 · f 74,250 Hz 74,250/ 66 = 1,125 

Mi1 5/4 · f 82,500Hz 82,500/ 74,250 = 1,111 

Fa1 4/3 · f 88 Hz 88/ 82,500 = 1,066 

Sol1 3/2 · f 99 Hz 99/ 88= 1,125 

La1 5/3 · f 110 Hz 110/ 99 = 1,111 

Si1 15/8 · f 123,750 Hz 123,750 / 110= 1,125 

Do2 2 · f  132 Hz 132 / 123,750= 1,066 
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Es pot obtenir una escala d'intervals justos cromàtica sumant o restant un semitò a les 

notes apropiades de l'escala diatònica de set notes. Per exemple, si es vol obtenir un 

Re#1, només s’ha de sumar el valor d’un semitò (16/15) a la fracció corresponent a la 

nota esmentada:            

                                                           Re#1 = Re1 + semitò 

Re#1 = 9/8 · 16/15 

Re#1= 6/5 

 

Seguint aquest procediment, es poden obtenir totes les fraccions corresponents als 

intervals de l’escala cromàtica: 

 

Figura 20. Representació dels intervals de l’escala cromàtica de Zarlino 

 

L'escala resultant mereix diverses consideracions. Abans de res, resulta absolutament 

simètrica, és a dir té la mateixa seqüència d'intervals tant ascendents com descendents. 

Això també es pot observar en els quocients dels intervals: per exemple l'interval 

simètric de la tercera major (5/4) és la sisena menor (8/5) ja que 2 / (5/4) = 8/5. 

Això també demostra que aquests dos intervals són complementaris, és a dir sumen una 

octava, ja que (5/4) · (8/5) = 2. De manera similar, baixar una tercera menor (6/5) ens 

situa en el seu simètrica ascendent, la sisena major en 2 / (6/5) = 5/3. Si seguim el 

procediment fonamentat en el sistema de Zarlino per tal de construir una escala 

cromàtica partint d’una nota base de freqüència 66 Hz (Do 1), obtenim els següents 

resultats:  
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NOTA RELACIÓ AMB LA 

NOTA BASE 

FREQÜÈNCIA RAÓ  AMB LA NOTA 

ANTERIOR 

Do1 f 66 Hz - 

Do#1 o Reb1 16/15 · f 70,400 Hz 70,400/66 = 1,066 

Re1 9/8 · f 74,250 Hz 74,250/ 70,400 = 1,054 

Re#1 o Mib1 6/5 · f 79,200 Hz 79,200/ 74,250= 1,066 

Mi1 5/4 · f 82,500Hz 82,500/ 79,200 = 1,041 

Fa1 4/3 · f 88 Hz 88/ 82,500 = 1,066 

Fa#1 o Solb1 24/17 · f 93,176 Hz 93,176 / 88 = 1,058 

Sol1 3/2 · f 99 Hz 99/ 93,176= 1,062 

Sol #1 o Lab1 25/16 · f 103,125 Hz 103,125 / 99 = 1,041 

La1 5/3 · f 110 Hz 110/ 103,125 = 1,066 

La #1 o Sib1 9/5 · f 118,800 Hz 118,800/ 110 = 1,080 

Si1 15/8 · f 123,750 Hz 123,750 / 118,800 = 1,041 

Do2 2 · f 132 Hz 132 / 123,750= 1,066 

Taula 19. Escala cromàtica de Zarlino a partir d’un Do1 

A l’igual que el sistema Pitagòric, el de Zarlino no atribueix el mateix valor als tons i 

semitons, i a més encara presenta més varietat de tipus de tons i semitons, tal i com es 

pot observar en la taula anterior. Per aquest motiu, el sistema de Zarlino també 

provocava  grans inconvenients en els instruments d’afinació fixa i en el fet de modular. 

 

4.2.2.3 Sistema d’afinació temperat 

Història 

Per aquest motiu, es va haver d’adoptar un altre sistema d’afinació que no tingués 

aquest inconvenient, ja que el modern sistema tonal requeria que tots els semitons 

fossin iguals, per facilitar l'escriptura musical i simplificar els teclats.  

La solució només podia aconseguir-se partint d'una fórmula de compromís, que 

aconseguís aquests objectius a costa de la perfecta consonància de quintes, quartes o 

terceres: es va crear amb els objectius de que no hi hagués problemes amb 

enharmònics, de manera que es pogués modular més fàcilment; així com també pels 

instruments d’afinació amb intervals fixes com el piano o la guitarra. L'anomenat 

«temperament igual» va ja va ser estudiat i dissenyat el 1482 per l’espanyol Bartolomé 

Ramos de Pareja, tot i que no va començar a utilitzar-se realment fins al començament 

del segle XIX (l'anomenat "segle del piano"). 
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Figura 21. El clave ben temperat, J. S. Bach 

Andreas Werckmeister (Beneckenstein, 30 de novembre, 1645 – Halberstadt, 26 

d'octubre, 1706)  fou un organista i compositor alemany que entre 1686 i 1687 va 

introduir l'afinació temperada. 

Tot i així, qui va contribuir a que aquest sistema prosperés, va ser J. S. Bach (Eisenach, 

21 de març, 1685 – Leipzig, 28 de juliol, 1750), gràcies a la seva obra El clave ben 

temperat (1722), composta per totes les tonalitats majors i menors. 

 

L’escala musical a partir del sistema temperat 

La idea del Temperament Igual és molt simple: s’elimina les comes dels sistemes 

anteriors, en dividir matemàticament a la vuitena en 12 parts iguals. Per fer-ho, renuncia 

a la justesa de les quintes. En aquest sistema 12/5 justes no excedeixen a 7 octaves. 

D’aquesta manera, es força que les 12 notes de l'escala cromàtica sonin separades una 

mateixa distància. És a dir, l'escala es divideix en 12 semitons iguals. 

El valor d’un semitò (r) es calcula, doncs, dividint una octava en 12 parts idèntiques. 

Partint d’una nota base de freqüència f fins a arribar a la seva octava, 2f, sabem que: 

 

f ·r12 = 2f 

Per tant: 

r = 12  √2 = 1,059... 

semitò = 1,059... 
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Per calcular el valor d’un to simplement cal realitzar la suma del valor de dos semitons: 

      

2r = 12√2  2 = 1,12245 

To= 1,112245 

 

Mitjançant l’aplicació d’aquestes fórmules podem construir fàcilment les escales 

diatònica i cromàtica:  

 

Figura 22. Representació de les escales diatònica i cromàtica en el sistema temperat 

 

Si partim del Do1 amb una freqüència de 66 Hz, obtenim les següents freqüències i 

intervals amb la nota anterior: 
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NOTA RELACIÓ AMB 

LA NOTA BASE 

FREQÜÈNCIA RAÓ  AMB LA NOTA ANTERIOR 

Do 1 f 66 Hz - 

Do#1 o Reb 1 f · r1 69, 924 Hz 69,924/66 = 1,059 

Re 1 f · r2 74,082 Hz 74,082/ 69,924 = 1,059 

Re#1 o Mib 1 f · r3 78, 487 Hz 78,487/ 74,082= 1,059 

Mi 1 f · r4 83,154 Hz 83,154/ 78,487 = 1,059 

Fa 1 f · r5 88,099 Hz 88,099/ 83,154 = 1,059 

Fa#1 o Solb 1 f · r6 93,338 Hz 93,338 / 88,099 = 1,059 

Sol 1 f · r7 98,888 Hz 98,888 / 93,338= 1,059 

Sol # 1 o Lab 1 f · r8 104,768 Hz 104,768 / 98,888 = 1,059 

La 1 f · r9 110,998 Hz 110,998 / 104,768 = 1,059 

La # 1 o Sib 1 f · r10 117,508 Hz 117,508 / 110,998 = 1,059 

Si 1 f · r11 124,591 Hz 124,591 / 117,508 = 1,059 

Do 2 f · r12 132 Hz 132 / 124,591 = 1,059 

Taula 20. Escala cromàtica a partir d’un Do1 en el sistema temperat 

Tal i com s’observa a la taula, la raó de cada nota amb l’anterior es manté constant 

(1,059), un tret característic d’aquest sistema d’afinació. En conseqüència, el fet de 

modular i afinar els instruments fixes va deixar de ser un inconvenient. 

 

4.2.2.4 Comparació dels sistemes d’afinació pitagòric, Zarlino i temperat 

En la següent taula es recull gràficament la informació recollida en aquest apartat, per 

tal de facilitar la comparació entre els diferents sistemes d’afinació: 

 PITAGÒRIC ZARLINO TEMP. IGUAL 

NOTA RELACIÓ   AMB LA NOTA BASE 

Do 1 f f f 

Do#1 o Reb 1 256/243 · f 16/15 · f f · r1 

Re 1 9/8 · f 9/8 · f f · r2 

Re#1 o Mib 1 32/27 · f 6/5 · f f · r3 

Mi 1 81/64 · f 5/4 · f f · r4 

Fa 1 4/3 · f 4/3 · f f · r5 

Fa#1 o Solb 1 729/512· f 24/17 · f f · r6 

Sol 1 3/2 · f 3/2 · f f · r7 

Sol # 1 o Lab 1 128/81 · f 25/16 · f f · r8 

La 1 27/16 · f 5/3 · f f · r9 

La # 1 o Sib 1 16 / 9 · f 9/5 · f f · r10 

Si 1 243/128· f 15/8 · f f · r11 

Do 2 2 · f 2 · f f · r12 
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NOTA  FREQÜÈNCIA  

Do 1 66 Hz 66 Hz 66 Hz 

Do#1 o Reb 1 69,530 Hz 70,400 Hz 69, 924 Hz 

Re 1 74,250 Hz 74,250 Hz 74,082 Hz 

Re#1 o Mib 1 78,222 Hz 79,200 Hz 78, 487 Hz 

Mi 1 83,530 Hz 82,500Hz 83,154 Hz 

Fa 1 88 Hz 88 Hz 88,099 Hz 

Fa#1 o Solb 1 93,972 Hz 93,176 Hz 93,338 Hz 

Sol 1 99 Hz 99 Hz 98,888 Hz 

Sol # 1 o Lab 1 104,296 Hz 103,125 Hz 104,768 Hz 

La 1 111,375 Hz 110 Hz 110,998 Hz 

La # 1 o Sib 1 117,333 Hz 118,800 Hz 117,508 Hz 

Si 1 125,29 Hz 123,750 Hz 124,591 Hz 

Do 2 132 Hz 132 Hz 132 Hz 

NOTA RAÓ AMB LA NOTA ANTERIOR 

Do 1 - - - 

Do#1 o Reb 1 1,053 1,066 1,059 

Re 1 1,067 1,054 1,059 

Re#1 o Mib 1 1,053 1,066 1,059 

Mi 1 1,067 1,041 1,059 

Fa 1 1,053 1,066 1,059 

Fa#1 o Solb 1 1,067 1,058 1,059 

Sol 1 1,053 1,062 1,059 

Sol # 1 o Lab 1 1,053 1,041 1,059 

La 1 1,067 1,066 1,059 

La # 1 o Sib 1 1,053 1,080 1,059 

Si 1 1,067 1,041 1,059 

Do 2 1,053 1,066 1,059 

Taula 21. Comparació de les freqüències de les escales cromàtiques pitagòrica, Zarlino i temperada 

Davant dels resultats obtinguts, resulta evident que hi ha diferències destacables entre 

els tres sistemes d’afinació estudiats: tot i que el Do1 i el Do2 es mantenen iguals, hi ha 

notes que presenten fins i tot 1 Hz de diferència: si per exemple ens fixem en el Si1, es 

pot observar que el pitagòric és 1,54 Hz més agut que en el de Zarlino. 

Hi ha un altre fet destacable i és la quinta justa que sorgeix a partir de la nota base, és a 

dir, l’interval entre el Do1 i el Sol1. El Sol1 té la mateixa altura en el sistema Pitagòric que 

en el de Zarlino, però és lleugerament inferior en el temperat: 
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- Comparació de freqüències:  

 

 

98,888 Hz /66 Hz (temperat) < 99Hz / 66Hz (Pitagòric i Zarlino) 

 

- Comparació de raons entre les freqüències de Do1 i Sol1 : 

                             

1,498 (temperat) < 1,5 (Pitagòric i Zarlino) 

 

Això és degut a que, tal i com s’ha explicat abans, en el temperament igual es va 

renunciar a la justesa de les quintes per poder evitar les comes pròpies dels altres 

sistemes. 

Aquest fet també ocorre a la inversa amb una quarta justa respecte la nota base, és a 

dir, en l’interval entre el Do1 i el Fa1: 

Aquest interval és lleugerament major en el sistema temperat respecte els altres dos: 

- Comparació de freqüències:  

                       

88,099 Hz / 66 Hz (temperat) > 88 Hz / 66 Hz (Pitagòric i Zarlino) 

 

- Comparació de raons entre les freqüències de Do1 i Fa1: 

 

1,334 (temperat)  > 1,333 (Pitagòric i Zarlino) 

 

Tot i així, de manera general, cal considerar que els valors del Temperament Igual se 

situen majoritàriament entre els valors dels altres dos sistemes (tant en les freqüències 

com en les raons amb les notes anteriors).  

Per últim, és important destacar que els dos sistemes més similars entre sí són el 

Pitagòric i el de Temperament Igual, ja que els seus valors són més semblants. Es poden 

apreciar les semblances d’afinació en aquest gràfic on els punts negres són temperats i 

els blaus pitagòrics. El cent és una mesura d’afinació equivalent a la centèsima part d’un 

semitò temperat. 

 

1 cent = 1200√ 2 
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Les majors diferències es troben en les notes alterades, especialment al Sol#, ja que és 

on hi ha la quinta del llop pitagòrica: 
 

Figura 23. Comparació en cents de les escales pitagòrica i temperada 

 

A continuació es mostren, en base a l’anàlisi fet, els avantatges i inconvenients de 

cadascun dels sistemes d’afinació mencionats: 

 

 

 

 

 

Sistema Pitagòric 

Avantatges Inconvenients 

És un sistema senzill de calcular, ja que 

l’escala es construeix amb la relació d’una 

quinta justa (3/2). Encara que això no es 

complexi en tots els intervals, alguns d’ells 

són perfectament purs, com la quarta i la 

quinta justa.  

 

La coma pitagòrica, encara que s’hagi 

intentat solucionar amb la quinta del llop 

pitagòrica, continua essent un dels principals 

problemes d’aquest sistema, ja que en la 

música polifònica actual no s’evita les 

tonalitats on hi és present. A més, no està 

afinada a partir de la sèrie d’harmònics i no 

tots els intervals són consonants. Per altra 

banda, presenta dos tipus de semitons (1,053 

i 1,067), fet que dificulta les modulacions a 

altres tonalitats. 
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Sistema de Zarlino 

Avantatges Inconvenients 

Tots els intervals presents en aquest són 

extrets directament de la sèrie harmònica, 

motiu pel qual les escales afinades amb 

aquest sistema posseeixen només intervals 

purs. Això provoca que hi hagi una 

consonància perfecta entre els sons de 

l’escala. 

 

El sistema de Zarlino consta de dos tipus de 

to (to gran i to petit). A més, atribueix 

diversos valors als tons i semitons, és a dir, ni 

tots els tons tenen el mateix valor ni tampoc 

tots els semitons. Aquest fet causa que sigui 

impossible d’aplicar en instruments 

d’afinació fixa com per exemple els teclats, 

així com també dificulta la utilització de 

modulacions per part dels compositors. 

 

Taula 22. Avantatges i inconvenients dels diferents sistemes d’afinació 

 

[1]  [2, p.43] Renold, Maria: "Intervals, Scales, Tones and the Concert Pitch c = 128 Hz", Temple 

Lodge, 2004. 

Sistema del Temperament Igual 

Avantatges Inconvenients 

Es podria dir que aquest és el sistema més 

pràctic, ja que presenta una uniformitat en els 

valors de tons i semitons, de manera que cada 

so pot ser substituït pel seu enharmònic. Això 

garanteix una llibertat absoluta a l’hora de 

modular i és perfectament aplicable a 

instruments d’afinació fixa. 

Tampoc suposava inconvenients pels 

instruments transpositors. 

 

A causa d’aquestes característiques, el 

Temperament Igual és el que ha acabat tenint 

més èxit, fins a convertir-se en pràcticament 

l’únic utilitzat avui en dia.  

A excepció de l’octava, no hi ha cap interval 

que estigui perfectament afinat, és a dir, no 

hi ha cap interval pur. L’acord perfecte major 

i la gran majoria d’intervals perden part de la 

bellesa que tenien en els sistemes anteriors. 

Tot i així, d’altres n’adquireixen més. Així ho 

explica Maria Renold: 

 

“ Això pot explicar per què la qualitat dels 

dotze intervals d’aquesta escala és 

completament diferent. Els tritons, terceres 

menors i sextes majors s’experimenten com a 

genuïnes, mentre que les quintes, quartes, 

terceres majors, sextes menors, segones 

majors i ambdues sèptimes sonen falses [...] 

és a dir, falsificades a l’orella humana. Aquest 

fet és comunament reconegut. “ [1]  
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4.2.2.5 Altres sistemes d’afinació 

Al llarg de la història de la música hi ha hagut molts altres sistemes d’afinació, que encara 

que no hagin tingut la mateixa repercussió que els tres que s’han estudiat, no deixen de 

ser importants. En concret cal destacar: 

- Els modes Aulós grecs:  

La majoria d’historiadors creuen que eren fins i tot anteriors a Pitàgores, ja que 

apareixen en el tractat més antic de música del qual se’n té coneixement, 

Elements harmònics, l’autor del qual és Aristògenes.   

Aquests modes eren una sèrie d’escales deduïdes a partir de la mitjana 

harmònica aplicades a un monocordi, obtingudes per la divisió del monocordi en 

un nombre fix de parts. Eren els següents: 

 

 
Figura 24. Modes aulós grecs 

 

- El temperament mesotònic:  

Es va utilitzar entre els segles XV i XVII. Conté dos tipus de quintes, les 

acústicament impures, a les quals se'ls ha extret a totes la mateixa quantitat, i 

una quinta del llop. Amb això s'aconsegueixen terceres majors més agradables. 

En altres paraules, és un sistema que es basa en l’afinació per terceres majors 

pures, de manera que les quintes resulten ser lleugerament petites. Té una 

quinta del llop en l’interval Sol# - La♭.  
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- Temperaments irregulars: 

A Europa, entre els segles XV i XVIII van aparèixer multitud de temperaments en 

els quals cada quinta s’afina d’una manera diferent, garantint així que totes les 

tonalitats fossin accessibles. Es van crear especialment per a instruments com 

l’òrgan i el llaüt. Van ser teoritzats principalment pels alemanys Arnolt Schlick, i 

Martin Agricola i el britànic John Dowland, tots ells compositors pertanyents al 

Renaixement. 

 

- Sistema d’afinació de William Holder: 

William Holder (1616-1698) va idear un sistema d'afinació a partir del sistema 

pitagòric amb la finalitat que una octava justa estigués formada per un nombre 

enter d'unitats. Aquesta unitat és la coma Holder, el valor de la qual és 1/53 (una 

octava justa té 53 comes Holder). 

Segons això, l’octava justa està formada per tons de 9 comes Holder, semitons 

cromàtics de 5 i semitons diatònics de 4. La diferència en nombre de comes entre 

el semitò cromàtic i el diatònic implica que dos sons enharmònics estiguin 

separats per una coma. 

 

- Sistema de afinació de Verdi, també conegut com a afinació filosòfica o 

científica: 

Va sorgir al segle XIX i consisteix principalment en que totes les notes 

corresponents a do en totes les octaves siguin múltiples de 2. Per aquest motiu 

el Do4 (central) que s’utilitza com a referència està afinat a 256 Hz. 

 

4.2.3 La 440 Hz 
4.2.3.1 Orígens i evolució històrica 
No se sap quina era aquesta ni en l’Edat Antiga (s. VI aC s. -V dC) ni en l’Edat Mitjana (s. V – S-

XIV). 

 Renaixement (s. XIV, XV I XV) 

En canvi sí que se’n té constància en el període històric del Renaixement. El primer 

registre que se’n té data del 1361 i pertany a l’òrgan de Halberstadt (Alemanya). També 

se sap que en aquesta època els instruments de vent fusta afinaven amb el La 446 Hz. 

Tot i així, variava molt depenent de les zones de fins i tot el mateix país i no era gens 

uniforme. 

 Barroc (s. XVII – XVIII)  

En l’etapa del Barroc, Michael Praetorius (1571-1621) , va proposar el La 424,2 Hz per a 

les orquestres. Posteriorment, és quan es té la primera referència de l'afinació del do 

central a 260 Hz, probablement feta per un contemporani de J.S. Bach (1685-1750), 

Joseph Sauveur (1654-1716), qui va ser el primer a desenvolupar un mètode per mesurar 

precisament, en cicles per segon, l'afinació exacta d'una nota donada. 
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El va mesurar l'afinació dels tubs de l'orgue i la vibració de les cordes i, va definir el do 

de l'escala musical a 256 cicles per segon. 

Tot i així, el to d’afinació de concert de 1700 en endavant era a La 392Hz a 415Hz, també 

conegut com a “ to barroc.”  

 Classicisme ( finals s. XVIII – XIX) 

En aquesta època, l’afinació do 256 Hz va ser la més utilitzada, especialment a Alemanya 

durant l’època de Mozart. De fet, els instruments alemanys del període 1780-1827 (i fins 

i tot rèpliques d'aquests instruments) poden ser afinats únicament a La 430.6 Hz (la 

referència de l'escala en la qual Do =  256 Hz existeix). En aquest període, a més, els 

compositors van començar a viatjar més, de manera que la necessitat d’uniformitzar 

l’estàndard d’afinació es feia cada poc més evident. Per aquest motiu van començar a 

aparèixer diapasons, com per exemple el de G. F. Handel, afinat a La 422,5 Hz. 

 Segle XIX (confluència classicisme i romanticisme) 

El segle XIX es va caracteritzar per una tendència a Europa i a Amèrica del Nord a 

augmentar  cada cop més el nivell del to de concert. Això va ser degut a diverses raons: 

l’aparició de bandes militars, l’augment de públic en unes sales de concert cada cop més 

grans, la competència de les orquestres entre elles… Aquesta situació provocava 

dificultats pels cantants, fins que al 1859 el govern francès va establir legalment 

l’afinació a La 435 Hz. 

 Segle XX 

A inicis del segle en força països s’afinava diferent. Per exemple,  a Anglaterra a La 443,5 

Hz, a 439,5 Hz a Dinamarca i a 439,9 Hz a Holanda. El 1936 una conferència internacional 

va recomanar que el la per sobre del do central s'afinés a 440 Hz. L'estàndard va ser 

acceptat per l'Organització Internacional d'Estandardització el 1955. 

Degut a que no totes les orquestres van seguir aquest estàndard, el 1975 la Comunitat 

Econòmica Europea (ECC) va passar una "recomanació" per fixar l'afinació internacional 

en A440Hz - però no tots els països o organitzacions l’han acceptat. 

 Segle XXI 

En l’actualitat, moltes orquestres simfòniques i de cambra prenen com a referència el 

La 442 Hz. A més, altres instruments com per exemple les gaites escoceses s’afinen entre 

La 476 Hz i 480 Hz, de manera que, en definitiva, no hi ha realment un acord global en 

la "nota de concert", i aquesta varia depenent del context musical en què es trobi. 

En la següent pàgina es mostra un esquema sobre l’evolució històrica de les freqüències 

d’afinació (amb totes les freqüències de les que es té constància que s’hagin utilitzat en 

la història de la música occidental), que s’ha elaborat amb l’objectiu de demostrar 

gràficament com l’altura de la nota la ha anat adquirint cada cop una freqüència més 

alta en Hz al llarg del temps: 
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Figura 25. Esquema de l’evolució històrica de les freqüències d’afinació 
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4.2.3.2 La 440 o 432 Hz? 

Des de que es va estandarditzar el La =440 Hz, va sorgir una nova discussió: un nombre 

important de músics i autors defensaven que el La= 432 Hz era una altura més correcta 

per prendre-la com a referència.  

El La = 432 Hz resultava de l’afinació filosòfica 

o científica, la qual fixava el Do central a 256 

Hz. Els defensors d’aquesta afirmaven que el 

fet d’afinar els instruments a aquesta altura 

creaven música més harmònica i agradable a 

l’oïda humana, tot i que se’n desconeixia el 

motiu.  

 

Figura 26. Discussió entre La 432 i La 440 Hz 

Maria Renold, violinista i violista de concert suïssa, va realitzar un estudi per aprofundir 

més en la qüestió: va dur a terme una sèrie d’experiments acústics a més de 2000 

persones de totes les edats i amb diferents ocupacions d’Itàlia, Estats Units, Alemanya i 

Suïssa. Aquests van consistir en la comparació de parelles de tons individuals (ja que així 

evitava que els intervals de les escales tinguessin influència en el resultat) en ambdós 

sistemes d’afinació. Es van realitzar amb diferents instruments, cap d’ells electrònic. 

Concretament, en les proves es van utilitzar les següents parelles de tons: 

• Do= 128,000 Hz i Do= 130,813 Hz (ubicades una octava per sota de Do= 256,00 

0Hz i Do= 261,626 Hz) 

• La = 108,000 Hz i La = 110,000 Hz (ubicades dues octaves per sota de La = 432,000 

Hz i La = 440,000 Hz) 

 

Els resultats van ser molt sorprenents, ja que la gran majoria dels participants van 

coincidir en què l’afinació a La=440 Hz els sonava més familiar, prop d’un 90 % preferia  

Do = 128 Hz i La1 = 108 Hz (l’octava inferior de La = 432Hz). En l’experiment molts 

d’aquests van afirmar que “els donava una sensació de benestar” i el percebien com a 

“un to pacífic, plaent i ple.” 

A més, Renold va posar de manifest amb aquest experiment que  la qualitat individual 

de cada to s’origina en ell mateix, independentment de l’instrument amb què es toqui, 

ja que tal i com cita[1] : “pràcticament tots els participants van afirmar que per a ells com 

a oients els dos parells de tons i les seves respectives octaves tenien unes qualitats 

individuals inconfusiblement diferents.” 

Altres músics i teòrics han realitzat investigacions similars, i han obtingut resultats 

similars. Encara que el La 440 Hz estigui ben arrelat a la música actual, el debat entre 

ambdues afinacions segueix vigent avui en dia. 



DONANT LA NOTA: Com i per què afinem?                                          Desenvolupament del treball 

53 
 

4.3 L’afinació a l’orquestra 

4.3.1 Procés d’afinació dels instruments en una orquestra simfònica 
En l’orquestra, de forma habitual, mentre l’oboista està tocant un la, prèviament afinat 

amb un afinador electrònic, la resta d’instruments s’hi van afegint tocant 

simultàniament sobre el so de l’oboè. Depenent de com percebin el so conjunt, saben si 

estan afinats o desafinats respecte la nota de referència, i poden ajustar segons 

convingui el seu instrument per adaptar-se al resultat desitjat [2]. En altres paraules, els 

músics ajusten els seus instruments en funció de si senten que el seu so sona “bé” i per 

tant està afinat o si pel contrari està “alt” o “baix” sobre el la de l’oboè. 

Per estudiar aquest procés de forma més profunda i no només sota criteris subjectius, 

s’ha analitzat de forma pràctica mitjançant el programa informàtic Audacity[3], el procés 

d’afinació d’una flauta respecte un La4 a 440 Hz d’un oboè com a punt de referència.  

S’han enregistrat i analitzat, a més del la de l’oboè, tres sons en freqüències molt 

semblants al voltant d’un La4 d’una flauta com a representació del procés d’afinació en 

l’orquestra mencionat anteriorment.  

Com a punt de referència s’ha pres el següent so, corresponent a un La 440 Hz d’un 

oboè: 

 

Figura 27. Espectre acústic d’un La4 (440 Hz) d’un oboè 

 

El primer so té una freqüència de 427 Hz, és a dir, està desafinat lleugerament per sota 

del La 440 Hz de l’oboè: 

 

 

 

[2] Veure annexos 8.1 Mètodes d’afinació de les diferents seccions de l’orquestra simfònica 

[3] Audacity és un programa informàtic que permet editar, analitzar i mesclar diferents arxius d’àudio 
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 Figura 28. Espectre acústic d’un La4 (427 Hz) d’una flauta 

El segon, té la mateixa freqüència que el de l’oboè, 440 Hz, de manera que es 

consideraria afinat: 

 

Figura 29. Espectre acústic d’un La4 (440 Hz) d’una flauta 

Finalment, la freqüència del tercer és de 443 Hz, lleugerament desafinat per sobre del 

La 440 Hz de l’oboè: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Espectre acústic d’un La4 (443Hz) d’una flauta 
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Cadascun dels pics d’aquests espectres acústics informa sobre la freqüència dels 

diferents harmònics que conformen el so corresponent. Tal i com s’ha explicat 

anteriorment [4], els cinc o sis primers harmònics d’una freqüència fonamental s’han de 

tenir en compte a l’hora de determinar si dos sons són consonants entre sí: si molts 

d’aquests estan separats per menys d’un quart d’octava respecte els de l’altre so, 

l’interval produït és consonant. 

A continuació es mostren les freqüències obtingudes amb Audacity juntament amb les 

notes a les quals aquestes corresponen (o s’aproximen més) dels cinc primers harmònics 

de cadascun dels espectres acústics estudiats: 

So So 

fonamental 

(primer 

harmònic) 

Segon 

harmònic 

Tercer 

harmònic 

Quart 

harmònic 

Cinquè 

harmònic 

Oboè 440 Hz 440 Hz 
(La 4) 

881 Hz 
(La 5) 

1320 Hz 
(Mi6) 

1770 Hz 
(La6) 

2207 Hz 
(Do# 7) 

Flauta 427 Hz 427 Hz 
(Sol # 4) 

863 Hz 
(La 5) 

1288 Hz 
(Mi6) 

1720 Hz 
(La6) 

2138 Hz 
(Do7) 

Flauta 440 Hz 440 Hz 
(La 4) 

879 Hz 
(La 5) 

1316 Hz 
(Mi6) 

1757Hz 
(La6) 

2198 Hz 
(Do#7) 

Flauta 443 Hz 443 Hz 
(La 4) 

890 Hz 
(La 5) 

1328 Hz 
(Mi6) 

1728 Hz 
(La6) 

2226Hz 
(Do#7) 

Taula 23. Els cinc primers harmònics dels espectres acústics estudiats 

 

Els resultats obtinguts suggereixen el següent: 

• En primer lloc, resulta força evident que els harmònics més semblants entre si 

són els de l’oboè i la flauta a 440 Hz, tal i com es podia esperar. Tot i manifestar 

lleus diferències[5], els tres primers harmònics són gairebé iguals. Els tres primers 

harmònics, tal i com indiquen els decibels en l’eix vertical dels espectres acústics, 

són els que sonen més fort. Per tant, es podria afirmar que quan sonen 

simultàniament aquests dos sons auditivament sentim pràcticament d’un 

uníson, és a dir, un interval perfectament consonant. 

 

 

 

 

[4]Veure apartat 4.2.1.3. Consonància i dissonància  

[5] Aquestes diferències es poden atribuir a que en pertànyer a dos instruments diferents no tenen el 

mateix timbre, el qual també depèn dels harmònics 
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• D’altra banda, no succeeix el mateix amb el La 443 Hz ni molt menys amb el La 

427 Hz: tal i com s’observa en la taula, en el segon cas la flauta arriba a un semitò 

per sota de la nota de referència. No és possible, aleshores, afirmar que es tracti 

d’un uníson en cap dels dos casos: els dos sons produïts per la flauta no seran 

consonants amb el de l’oboè, sinó que seran fortament dissonants[6] i en 

conseqüència presentaran força pulsacions quan sonin de manera conjunta. 

 

A més de permetre veure l’espectre acústic d’un so, Audacity també és capaç de 

detectar la presència de pulsacions entre dos arxius d’àudio. A partir d’aquesta eina, 

s’han pogut detectar les següents pulsacions en els sons [7]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Pulsacions entre La 427 Hz flauta i La 440 Hz oboè 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Pulsacions entre La 440 Hz flauta i La 440 Hz oboè 

 

[6] No hauran passat l’amplada de la banda crítica equivalent a ¼ d’octava tractant-se d’intervals iguals o 

inferiors a un semitò 

[7] Representades amb el signe B 

La 427 Hz flauta 

La 440 Hz oboè 

La 440 Hz flauta 

La 440 Hz oboè 
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Figura 33. Pulsacions entre La 443 Hz i La 440 Hz oboè 

Les pulsacions trobades confirmen el que s’ha observat a partir dels resultats de la taula:  

• Entre el que s’ha suposat que era pràcticament un uníson, només hi ha una 

pulsació. Es pot explicar tenint en compte que es troba a l’inici de 

l’enregistrament, que correspon a l’atac [8] dels instruments. En el cas dels 

instruments de vent a vegades aquest atac provoca una mica d’inestabilitat. 

Tot i això, es pot afirmar clarament que es tracta de dos sons consonants, i que 

per tant, la flauta està afinada correctament.  

Aquest fet també es pot observar si es té en compte el període[9]  de les ones [10] 

d’ambdós sons: 

 

 

 

 
 Figura 34. Funció d’ona La 440 Hz d’un oboè i La 440 Hz d’una flauta, respectivament 

  

Tot i no tenir la mateixa forma d’ona [11], ja que es tracta de dos timbres diferents, 

el seu període és el mateix, de manera que tenen la mateixa freqüència i per tant 

s’estableix una consonància entre les dues funcions. 

[8] L’atac és el moment exacte en què es comença a produir el so en un instrument 

[9] El període és el temps que triga una ona a recórrer una distància igual a la seva longitud 

[10] Una ona és la pertorbació que un so produeix en l’espai, i que al desplaçar-se indica la variació d’una 

propietat de forma periòdica 

[11] La forma d’ona és el dibuix que té el període d’una ona en ser aquesta representada gràficament 

La 443 Hz flauta 

La 440 Hz oboè 

PERÍODE 



DONANT LA NOTA: Com i per què afinem?                                          Desenvolupament del treball 

58 
 

• En canvi, s’observen freqüents pulsacions en els altres dos casos. Ambdós sons 

són dissonants respecte el La 440Hz de l’oboè. Auditivament, aquests es 

percebrien com a “molestos” o “estridents”, de manera la flauta estaria 

desafinada i s’hauria d’ajustar la seva embocadura per modificar-ne el so. 

També això es pot veure reflectit en les seves funcions d’ona, que no presenten  

el mateix període:  

 

 

 
 Figura 35. Funció d’ona La 440 Hz d’un oboè i La 443Hz d’una flauta, respectivament 

 

• Es pot observar que el període de la flauta és més curt, ja que es tracta d’un so 

més agut que per tant té més freqüència 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Funció d’ona La 440 Hz d’un oboè i La 427Hz d’una flauta, respectivament 

• Es pot observar que el període la flauta és més llarg, ja que es tracta d’un so més 

greu i per tant de menys freqüència. 

 

4.3.2 El la de l’oboè: punt de referència 
Tot i que hi ha excepcions, de forma habitual en les orquestres s’utilitza l’oboè com a instrument 

de referència per afinar. Els motius per explicar aquest fet s’investiguen i es desenvolupen en 

aquest apartat. 

Motius històrics 

S’ha de tenir en compte que l’oboè és un instrument l’origen del qual es troba en l’època 

barroca.  

PERÍODE 

PERÍODE 
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Les primeres orquestres, pertanyents a aquesta època (a finals dels 1600) estaven 

formades principalment per instruments de corda. De vegades s'utilitzava un parell 

d'oboès per reforçar els violins primers i segons. 

 

Figura 37. Oboè barroc 

Aviat els compositors van escriure parts separades per a l'oboè, ja que el seu so 

contrastava amb el dels violins. El so brillant i penetrant de l’oboè, era fàcil de sentir, i 

el seu to era més estable que les cordes dels altres instruments fetes amb intestins, per 

la qual cosa era natural confiar-hi per ajustar-lo . 

Tot i que altres instruments van entrar a formar part de l'orquestra i sortir-ne (flautes, 

fagots, clarinets...) abans que la seva instrumentació es fes estàndard tal com la 

coneixem actualment, els oboès gairebé sempre hi eren presents, de manera que es van 

convertir en l'instrument estàndard per afinar. 

Actualment hi ha excepcions: a vegades, un compositor opta per substituir els oboès per 

altres instruments, com per exemple els clarinets baixos, el piano, clavicèmbal o orgue. 

Però l’oboè encara hi té un paper. Quan un instrument de teclat s'uneix a l'orquestra 

com a instrument de referència, l'oboista escolta el la que toca el teclat, el combina i el 

reprodueix perquè la resta de l'orquestra el pugui escoltar. Tot i així, si no hi ha teclat, 

oboè, clarinet, sinó que només hi ha cordes, aleshores és el concertino (el cap de la 

secció de violins primers) l’encarregat d’afinar. 

Motius acústics 

L’oboè és un instrument amb un timbre força característic i que es pot reconèixer 

fàcilment: el seu so sovint es percep com a molt brillant i penetrant, i pot arribar a sonar 

estrident. Per aquest motiu, és un instrument que de forma natural es pot sentir sobre 

el so d’altres instruments, com per exemple el violí o la flauta. Això es reflecteix en les 

orquestres, on en una mateixa es poden trobar uns 15 o 20 violins i només dos oboès. 

Aquest fet és una possible explicació de perquè s’ha escollit com a punt de referència. A 

continuació es mostren quatre espectres acústics, pertanyents a un La4 a 440Hz d’un 

oboè, una flauta, una guitarra i un piano, i s’analitzen per tal de veure què és el que 

diferencia el so de l’oboè de la resta d’instruments estudiats: 
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Figura 38. Espectre acústic d’un La4 (440 Hz) d’un oboè 

 

 

Figura 39. Espectre acústic d’un La4 (440 Hz) d’una flauta 

 

 

Figura 40. Espectre acústic d’un La4 (440 Hz) d’una guitarra 
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Figura 41. Espectre acústic d’un La4 (440 Hz) d’un piano 

 

Si s’analitzen amb deteniment els espectres anteriors, es poden veure fàcilment dues 

coses: 

• Els espectres de la flauta i l’oboè són semblants entre sí, i els del piano i la 

guitarra també, la qual cosa té sentit tenint en compte que els dos primers són 

de vent i els dos últims són de corda, percudida i pinçada, respectivament. 

 

• Tot i així, el que resulta curiós i diferencia l’espectre de l’oboè del de la resta 

d’instruments, és la intensitat[12] dels harmònics: 

 

- L’oboè és l’instrument els harmònics del qual presenten de forma general més 

alçada en decibels[13].  

- A més, mentre que en tots els instruments l’harmònic amb més decibels és el 

primer harmònic o so fonamental, en l’oboè no és així: de fet, els harmònics 2, 

3[14], 4 i 5 igualen o superen la intensitat del so fonamental.  

 

Resulta força clar, doncs, que el so de l’oboè presenta més intensitat en zones de 

l’espectre on altres instruments no la tenen. Aquesta característica probablement 

provoca que aquest instrument es pugui sentir per sobre d’altres.  

 

 

[12]   Veure apartat 4.1.1 El so i els paràmetres sonors 

[13] Aquesta alçada s’observa en l’eix vertical dels espectres acústics (dB) i no es té en compte el valor 

absolut, sinó que es tracta de valors negatius (tots els pics es troben en un nombre inferior a 0) 

[14] L’harmònic 3 és el que té més intensitat en l’espectre de l’oboè, corresponent a una altura de 

gairebé 0 dB i és l’assenyalat amb un cercle vermell en la figura 38 



DONANT LA NOTA: Com i per què afinem?                                          Desenvolupament del treball 

62 
 

4.4 L’afinació dels cantants 

4.4.1 Anàlisi del procés d’afinació de la veu humana 
A més de la música instrumental, no es pot deixar de banda la vocal. Tot i que el procés 

per afinar instruments no és senzill, encara ho és més difícil en el cas de la veu: el so 

vocal és complex i requereix una certa tècnica per afinar-lo correctament, especialment 

si es canta en grup. 

En aquest apartat del treball s’ha analitzat un cas concret sobre el procés d’afinació de 

la veu humana en un context no instrumental, ja que de forma general els cantants 

solistes s’adapten a l’afinació dels instruments.  

Afinació dels cantants en un quartet vocal [15] 

Es tracta d’un tipus de formació musical que no va acompanyada d’instruments i que en 

conseqüència no té un punt de referència d’afinació instrumental. Tot i que sí que és 

necessari tenir una nota de referència (La 440 Hz, per exemple), cal tenir també en 

compte l’equilibri i la sonoritat entre les veus. A més, aquesta nota de referència no sol 

ser exactament uniforme durant tota una interpretació, sinó que és força habitual que 

lleus variacions en intervals modifiquin cap amunt o cap avall l’afinació d’una peça, tot i 

acabar aquesta amb la referència inicial. 

Per estar ben afinats, doncs, es requereix una sèrie de tècniques per poder obtenir un 

bon efecte sonor entre les quatre veus mitjançant l’afinació per acords. El més important 

en aquest tema és que les veus que conformen cadascun dels acords mencionats estigui 

equilibrada harmònicament.  

En les formacions de quartets vocals, degut a la gran quantitat d’acords de 7a de 

dominant que presenten la majoria de composicions musicals, es té en compte el 

següent de forma general: 

 La fonamental i la quinta d’aquest han d’estar molt ben integrades entre sí. La 

concordança entre aquestes és molt important ja que serveix de suport a l’hora 

de cantar 

 Pel que fa a les terceres, si aquestes són majors s’afinen una mica més greus, i si 

són menors a la inversa 

 La sèptima menor s’afina ajustada  

 La sensible s’afina una mica més aguda a causa de la seva atracció cap a la tònica 

En tractar-se d’un conjunt format per veus amb característiques molt diferents,  s’ha de 

procurar que aquestes encaixin bé entre elles de forma natural. Per a això és necessari 

que el color de la veu de cada cantant presenti com més harmònics millor, ja que així el 

so grupal té molta més qualitat. Això s’aconsegueix quan cada veu es troba en el seu 

registre més adequat i mitjançant exercicis concrets per practicar-ho: 

 

[14] Veure annexos 8.2 Entrevistes 
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 Escalfament vocal 

 Seqüències de 4 acords amb una modulació que acaba un semitò més agut (així 

es practiquen els acords de totes les tonalitats). 

 Exercicis en duets: el Lied (veu que porta la melodia) i/o el baix amb cadascuna 

de la resta de veus, practicant en especial els intervals de quartes i quintes 

Tot i així, un cantant també és capaç de modificar la seva veu per adaptar-se a la 

sonoritat desitjada dins el grup, dins d’uns límits, és clar. 

Per altra banda, la posada en escena dels concerts, si no hi ha presència d’instruments, 

habitualment es donen el to utilitzant el diapasó de boca. Tot i així, també és habitual el 

fet de cantar l’acord inicial per assegurar el to al qual s’ha de cantar. 

 

4.4.2 Ús de l’autotune en la música actual 
Avui en dia, gairebé totes les cançons que sentim, especialment del gènere pop, 

contenen veus amb una afinació perfecta. Aquest fenomen és degut a l’estès ús de 

l’autotune, un software informàtic que modifica les freqüències desafinades per 

convertir-les en afinades. Aquest fet remarca que la importància de l’afinació segueix 

vigent en el context musical actual. 

La curiosa història de l’autotune: del petroli a la música 

L’autotune és un processador d’àudio que facilita la tasca de corregir l'afinació d'una 

melodia o línia musical. En altres paraules, es podria dir que es tracta del photoshop dels 

cantants, ja que s’utilitza per dissimular errors i produir gravacions amb una afinació 

molt més precisa. 

Curiosament, aquest software va ser creat el 1997 per Andy Hildebrand, un enginyer 

americà que utilitzava uns complexos algoritmes per trobar petroli subterrani a partir 

de l’anàlisi d’ones sísmiques. Hildebrand, que també era un aficionat a la música, es va 

adonar anys després de que aquests mateixos també podien ser utilitzats per tal de crear 

un programa que permetés determinar i modificar el to dels arxius d’àudio. Aquest 

mètode representava un gran avenç enfront d’altres existents en el moment, ja que es 

podia modificar l’afinació de forma directa i automàtica, fet que estalviava temps i 

diners en els estudis de gravació.  

Per aquest motiu l’autotune va assolir un gran èxit ràpidament. La seva popularitat es 

va evidenciar al 1998 després de la cançó Believe, de Cher, la primera que incorporava 

el seu ús. Actualment, es fa servir pràcticament en tots els estudis d’àudio. Tot i així, 

utilitzar-lo no sempre és ben vist, perquè treu autenticitat a les veus i les uniformitza.  
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Funcionament 

Les melodies estan escrites en una tonalitat o escala, que és pròpia de la cançó a la que 

pertanyin. Quan un cantant desafina, canta una nota que no forma part d’aquesta 

escala. Aquesta nota pot estar un semitò per sota, un semitò per sobre o també pot 

estar entremig, ja que entre dos semitons hi ha un interval teòricament infinit de 

freqüències. El que fa autotune és permetre visualitzar gràficament en quin lloc cau cada 

nota que està sent analitzada i donar la possibilitat de situar aquestes notes en l’afinació 

desitjada: ja sigui portant manualment aquesta nota al lloc a on li pertoca, o ajustant 

diferents paràmetres sonors per tal d’aconseguir l’afinació desitjada. 

Cal deixar clar que autotune no és un programa informàtic com a tal, sinó un software: 

és a dir, és un efecte informàtic que s’ha d’instal·lar dins d’un programa que permeti 

editar arxius d’àudio, com és el cas d’Audacity, per exemple. 

 

Procediment 

Un cop s’ha entrat al programa d’edició d’àudio amb l’autotune instal·lat, se selecciona 

el fragment al qual es vulgui aplicar l’efecte. El software presenta dues maneres d’edició: 

• Edició automàtica: 

 
Figura 42. Edició automàtica de l’autotune 

 

En aquest cas, autotune presenta múltiples paràmetres que s’ajusten segons el 

que es desitgi.  

En primer lloc, per començar l’edició automàtica, cal seleccionar l’escala a la qual 

pertany la cançó, ja que és essencial perquè el programa pugui dur les notes 

desafinades a l’altura a la que haurien d’estar. 
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Després, es pot reduir o augmentar l’efecte de l’autotune: com més elevat sigui 

el número del paràmetre que s’ajusta, més es notarà. Cal destacar en especial 

l’anomenat en la figura Retune speed , perquè indica la velocitat a la qual el 

software trasllada la nota original a la nota afinada. Com més ràpid es produeixi 

aquest canvi, més destaca l’efecte de l’autotune. 

A més, aquest software també té en compte quin tipus de veu és la que s’està 

editant, i permet l’opció de triar entre soprano, contralt, tenor i baix. 

 

• Edició manual: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Edició manual de l’autotune 

És un tipus d’edició més complexa d’utilitzar, ja que s’ha d’indicar manualment a 

quina nota es vol correspondre el que està sonant en un temps determinat. En 

l’eix horitzontal es mostra el temps en segons del fragment d’àudio i en l’eix 

vertical les notes que es poden aplicar. 

Igual que en l’altra edició, s’ha d’introduir l’escala a la qual pertany la cançó, i 

també permet seleccionar el tipus de veu. 

Edició amb autotune 

En aquest treball s’ha enregistrat un fragment d’àudio cantat i s’ha editat amb el 

software mencionat.  Com que es tracta d’un efecte que és molt notori i que pot 

provocar un so “robòtic” de la veu si s’aplica en gran mesura, s’ha realitzat el següent a 

partir del fragment original [15]: 

 

[15] Veure apartat 8.3 Arxius d’àudio adjunts 
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-Una edició on l’ús de l’autotune sigui molt marcat i es vegi clarament que s’ha utilitzat 

-Una edició on s’ha aplicat en menor mesura, corregint només els errors més 

destacables, on l’efecte no hi és tant present. Aquesta edició seria la més fidel a la forma 

d’utilitzar l’autotune per les discogràfiques, ja que normalment s’arreglen els arxius 

d’àudio de forma força discreta. 
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5 Conclusions 

Un cop finalitzat el treball, puc afirmar que he aconseguit en més o menys mesura 

acomplir tots els objectius proposats. Em sento satisfeta perquè he obtingut els resultats 

esperats en base als punts que m’havia plantejat en un principi. 

He pogut entendre que els fonaments sobre els quals construïm les escales musicals no 

són arbitraris, sinó que l’existència d’aquests rau en motius acústics i físics. També he 

recorregut històricament l’evolució de l’afinació de la música occidental, basada en ells, 

comprenent que els diversos sistemes d’afinació han buscat solucionar els 

inconvenients dels anteriors, intentant respectar la consonància dels intervals, però 

sense oblidar la possibilitat de que es poguessin aplicar als instruments. 

A més, he descobert les característiques, tant històriques com sonores, gràcies a les 

quals l’oboè s’ha consolidat com l’instrument estrella per donar el la a l’orquestra 

simfònica, així com també el perquè utilitzem aquesta nota a una altura concreta com a 

punt de referència. L’anàlisi d’espectres acústics m’ha permès entendre el procés 

d’afinació, que posen de manifest de forma experimental tot el que havia estudiat 

teòricament: el fet d’afinar és imprescindible a l’hora d’aconseguir un bon so 

instrumental i vocal. 

Tot i així, el treball no sempre ha estat fàcil pel que fa a la manipulació informàtica i no 

he pogut desenvolupar tant com m’hauria agradat algunes parts del projecte: tenia 

inicialment la idea de construir un instrument de cordes i afinar-lo en els diversos 

sistemes estudiats, per veure experimentalment com es traduïen de forma sonora. 

D’altra banda, una de les preocupacions que tenia era que el desenvolupament del tema 

escollit pel treball fos molt complex d’entendre, ja que per la gent que no està 

familiaritzada amb la música pot resultar difícil de seguir; però considero que es veu 

reflectit en aquesta memòria escrita: el fet d’haver inclòs al principi una introducció a la 

teoria musical i a l’acústica, i de completar les explicacions teòriques, escrites de la 

forma més clara i senzilla que he pogut, amb diversos gràfics i il·lustracions, ha contribuït 

a que sigui un treball comprensible per tothom. 

Un dels punts que m’agradaria destacar també com a conclusió, és la importància de la 

tecnologia en el món actual. Sense els programes informàtics que he utilitzat en aquest 

treball, no hauria pogut demostrar de forma empírica tot el que havia investigat 

teòricament. És per això que crec que és important valorar l’avenç que hi ha hagut 

darrerament en aquest camp, perquè pot servir en molts àmbits d’investigació amb 

diferents finalitats. 
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També cal mencionar que el fet de realitzar aquest treball m’ha sigut útil per aprendre 

a com dur a terme una recerca de forma correcta: m’ha servit per adquirir coneixements 

sobre com obtenir informació de forma veraç, per focalitzar una investigació en uns 

objectius i seguir una metodologia per tal d’assolir-los. Sense oblidar, a més, que m’ha 

proporcionat les eines necessàries per poder dur a terme tasques similars en un futur. 

Finalment, voldria acabar explicant el que aquest projecte m’ha aportat des d’un punt 

de vista personal: m’ha servit per entendre la música d’una forma més profunda i 

diferent a l’acadèmica, i m’he adonat de les moltes similituds que existeixen entre 

aquesta i la ciència. És cert que de la música en gaudim subjectivament, però en la meva 

opinió, el fet de comprendre que tota la seva estructura es basa, al cap i a la fi, en els 

sons que es produeixen de la forma físicament natural, com ja van observar en el seu 

temps els pitagòrics, no s’ha de deixar de banda.  

En definitiva, penso que tot i haver-me costat un esforç, ha sigut una oportunitat per 

aprendre més sobre un tema del meu interès, així com una eina per ampliar el meu camp 

de visió dins el que vull estudiar en un futur. 

  



DONANT LA NOTA: Com i per què afinem?                                    Ressenya documental del treball 

69 
 

6 Ressenya documental del treball 
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http://es.get-tuned.com/ciencia-de-afinacion.php. La ciencia de afinar instrumentos 

musicales. Forma part de la pàgina web Get-Tuned.com 

https://www.tecnopiano.com/blog/440-432-afinacion/. LANDOLFI, Hugo. Escuela de 

Tecnología Pianística de Buenos Aires (TecnoPiano.com). ¿440 o 442 Hz? Un debate 
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the oboe? 
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QUINTANILLA, María. Sistemas de afinación 

https://musicologiaempirica.wordpress.com/2018/05/28/breve-historia-de-los-

sistemas-de-afinacion/. SENABRE, Marc. Breve historia de los sistemes de afinación 
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https://www.youtube.com/watch?v=buZOs-czOUg.Intonation: Pythagorean Intonation 

Data de publicació: 14 de març de 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=a_H1nQkGUrE. La increíble historia del Autotune. 

Data de publiació: 30 de juliol de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=GUEUlw3rDEc. Tutorial de armonía y acordes: 

fácil. Data de publicació: 9 d’octubre de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=OdYIS8KXdFI. Qué es una escala musical. La 

explicación definitiva. Data de publicació: 15 de novembre de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=ySa67e0jKNA. La verdad sobre la música POP. 

Data de publicació: 14 de juny de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=dXpp4cDCR4Q. Renold (432Hz) vs ET (440Hz) 

Compare/Contrast. Data de publicació: 20 de gener de 2019 
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7 Agraïments 

L’elaboració d’aquest treball ha sigut possible gràcies a la col·laboració de diverses 

persones que m’han ofert la seva ajuda. 

En primer lloc, m’agradaria donar gràcies a la Montserrat Pàmies (enginyera industrial i 

estudiant de màster al departament de Music Acoustics a la Universität für Musik und 

darstellende Kunst), per ajudar-me a enfocar el treball, per escoltar-me i oferir-me fonts 

de consulta interessants i útils; i també per donar-me un cop de mà a l’hora d’interpretar 

els resultats obtinguts. La seva contribució ha estat imprescindible. 

També voldria agrair l’ajuda oferta per part del Jordi Domènech (pianista format al 

Conservatori Superior de Música de Barcelona i cantant format a la Royal Academy of 

Music de Londres; ha actuat amb les principals orquestres d’Espanya i de l’estranger, i 

ha participat en diverses estrenes operístiques), per guiar-me dins el camp del cant i 

orientar-me en el tema vocal; i del Bernat Bonjorn (pianista graduat a l’ ESMUC en 

l’especialitat d’ Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània; premiat en diversos 

concursos, d’entre els quals destaca el XVI Concurs Internacional de Piano “Ricard 

Viñes”), per ser qui em va suggerir el tema del treball i com podria dur a terme el seu 

desenvolupament. 

Gràcies, d’altra banda, al Gener Salicrú (clarinetista i cantant membre de The Hanfris 

Quartet; llicenciat en història per la UB i format al Conservatori Municipal de Música de 

Barcelona i a l’ESMUC) i al Néstor Pindado, (graduat en música antiga per l’ESMUC i 

cantant de diverses formacions, entre les quals un quartet vocal del renaixement ) per 

haver-me concedit generosament dues entrevistes que em van permetre entendre el 

que estava investigant. 

Cal destacar també la contribució al treball per part de l’Elena Ordóñez, per cedir la seva 

veu en l’enregistrament amb l’autotune. 

Voldria mencionar, per un altre costat, l’ajuda rebuda pel Ramon Mateus, que m’ha 

donat un cop de mà en aspectes tècnics informàtics. 

Finalment, m’agradaria donar gràcies a tota aquella gent del meu voltant que d’una 

forma o d’altra m’ha donat suport i ànims per seguir amb el projecte, especialment a la 

meva família i als meus amics. 
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8 Annexos 

8.1 Mètodes d’afinació de les diferents seccions de l’orquestra 

simfònica 
Els instruments que formen part de l’orquestra simfònica s’agrupen en diferents 

seccions, degut a les característiques similars que tenen entre ells. En concret, existeixen 

quatre seccions principals dins d’aquesta: la secció de corda, la de vent fusta, la de vent 

metall i la de percussió. 

Actualment, la distribució estàndard dels instruments dins d’una orquestra simfònica és 

la següent: 

 

Figura 44. Distribució dels instruments en l’orquestra simfònica 

 

Dins d’una orquestra simfònica, no tots els instruments s’afinen de la mateixa manera. 

És a dir, per tal d’aconseguir el so desitjat (el so de la nota de referència), han de 

modificar alguna part del seu instruments de diferents maneres. Aquest canvi és únic en 

cada instrument, però és cert els que pertanyen al mateix grup (vent fusta, corda 

fregada...) segueixen processos molt semblants per tal d’ajustar-los. 

En la taula que es mostra a continuació s’hi recullen els procediments bàsics que han de 

seguir els músics de cada secció de l’orquestra de forma general: 

 

 

 

 

 

Clàudia secció de corda 

Clàudia secció de corda 

              secció de vent fusta 

Clàudia secció de vent metall 

Clàudia secció de percussió 
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Secció Instruments més habituals Mètodes d’afinació 

Corda Primers i segons violins, 

violes, violoncels i contrabaix 

Es tensen o destensen les 

cordes fent girar les clavilles 

de l’instrument 

Vent fusta Flauta travessera, flautí, 

oboè, corn anglès, clarinet, 

fagot, contrafagot 

Es modifica l’embocadura, 

movent de posició la part 

superior de l’instrument (en 

alguns casos aquesta part és 

la canya) 

Vent metall Trompeta, trompa, trombó i 

tuba 

També es modifica 

l’embocadura movent la part 

superior de l’instrument 

Percussió Timbales, caixa, bombo, 

plats, pandereta, triangle, 

Glockenspiel, xilòfon 

Els que posseeixen 

membrana l’han de tensar o 

destensar segons convingui. 

La majoria dels que no tenen 

una afinació fixa i per tant no 

es poden ajustar. 

Taula 24. Mètodes d’afinació de diferents seccions de l’orquestra simfònica 

 

D’altra banda, també cal tenir en compte el següent: 

• Hi ha instruments que són transpositors, especialment dins de la secció de vent 

metall. És a dir, són aquells en que l’altura de la nota que toquen no es correspon 

amb l’altura de la nota escrita. En aquests casos l’oboè cedeix un si bemoll com 

a nota de referència. 

• Altres instruments que no sempre hi són presents, com l’arpa, el piano o l’orgue, 

segueixen un procés molt més complex per afinar-se: l’han de dur a terme 

especialitzats i un cop estan afinats correctament ho estan durant anys, de 

manera que no cal ajustar-los en l’orquestra. 

 

 

8.2 Entrevistes 
Les entrevistes d’aquest treball s’han realitzat a dos cantants integrants de quartets 

vocals, amb l’objectiu d’obtenir informació veraç sobre com és el procés d’afinació en 

una formació vocal sense instruments de referència; així com també per contrastar si 

aquest depèn del que decideixi cada formació o comparteix algunes característiques 

comunes. 
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ENTREVISTA A GENER SALICRÚ (clarinetista i integrant de The Hanfris, quartet a     

capella [16]  d’estil barbershop[17]) 

 

- La seva formació és un quartet vocal. Com afinen sense tenir cap so 

instrumental de referència? 

L’estil musical del nostre quartet s’anomena Barbershop, i en tenir un caràcter 

més jazzy hi ha una quantitat important d’acords quatríades (amb 7a), 

especialment de 7a de dominant. Per afinar ens basem en què aquests acords 

quedin ben equilibrats. 

 

- Com treballen aquests acords, aleshores? 

És de vital importància que la fonamental i la quinta quedin ben integrades entre 

sí, ja que serveixen com a base de l’acord. Posteriorment afegim les terceres, que 

si són majors les afinem més altes i si són menors més baixes, tenint en compte 

que si es tracta de la sensible la tendim a afinar una mica més aguda per la seva 

tensió amb la tònica. 

 

- I aleshores fan algun exercici concret per practicar-ho? 

Sí: quan assagem sempre comencem fent un escalfament vocal. Després 

prosseguim a fer sèries de quatre acords, acabant amb una modulació que 

acabat mig to més amunt. També practiquem sovint exercicis amb duets, 

combinant el Lied, que és la veu que fa la melodia o bé el baix amb cadascuna de 

la resta de veus, fent especial èmfasi en els intervals de quarta i de quinta. 

 

- Per altra banda, en els concerts, segueixen algun procediment en particular? 

Bé, per donar el to sovint utilitzem el diapasó de boca, i la resta de coses ja les 

hem practicat durant els assajos. 

 

- Com aconsegueixen que les quatre veus quedin ben integrades entre elles? 

Es tracta de que cada cantant conegui bé la seva veu i sàpiga adaptar-la a la dels 

altres, així com que aquesta es trobi en el registre adequat. El color de la veu 

també és important, és a dir, que com més harmònics tingui aquesta, millor 

sonarà el so del quartet.  

 

 

[16]  Cantar A capella significa fer-ho sense acompanyament instrumental 

[17] L’estil barbershop és és un repertori de cançons de textura homofònica, format normalment per 

quatre veus a cappella, que van ser molt populars als Estats Units durant els anys 1940 
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- Creu que el fet de tenir tan en compte l’afinació millora el seu so grupal? 

Sí, sens dubte, és una de les coses que més vigilem per tenir una bona sonoritat. 

A més, a mi personalment posar tot això en pràctica també m’ha sigut útil en 

tocar el meu instrument – el clarinet- ja que interiorment canto en pensar les 

notes, i ho faig afinant per intervals, tal i com fem amb el quartet, de tal manera 

que en el fons també m’ha servit per millorar la meva pràctica instrumental. Al 

fi i al cap, penso que com més tècnica musical sàpigues, més resultats i facilitats 

obtindràs, ja sigui cantant o tocant un instrument. 

 

 

ENTREVISTA A NÉSTOR PINDADO (músic graduat en música antiga que forma part, 

entre d’altres formacions corals, d’un quartet de música  renaixentista) 

 

- Vostè forma part d'un quartet de música antiga, en el qual canten sense 

acompanyament d'altres instruments. Dins del grup, com ho fan per afinar 

sense cap so instrumental de referència? És a dir, com aconsegueixen que les 

diferents veus estiguin ben equilibrades i a la mateixa altura? 

Aquí hi ha dos temes. El tema de la referència, és necessària tenir-la. O bé agafem 

el to amb un diapassó, o bé si algú té oïda absoluta (referències auditives 

absolutes) es pot agafar de referència. Però sempre referenciem a aquesta 

alçada fixada (depenent de l'època es considera una referència de la nota La a 

415Hz, a 440Hz, i altres alçades diferent, però fixada). 

El tema de l'equilibri de veus, és un tema d'educació i sensibilització auditiva. En 

el tema de la música hi ha certs intervals que són consonants i d'altres 

dissonants, i a base de practicar, coneixem l'alçada d'aquests intervals. A banda, 

l'harmonia de la peça ens permet equilibrar la sonoritat de la mateixa i jugar-hi 

amb la interpretació en l'esdevenir de la mateixa. 

 

- D'altra banda, realitzen algun tipus d'exercici als assajos per practicar això 

mateix, ja sigui algun tipus d'escalfament vocal, per exemple? 

A mesura que tens experiència, hi ha certa pràctica que posa les coses a lloc 

(quasi en la totalitat) en temes harmònics. El treball és més enfocat a matissos 

rítmics i interpretatius, i determinades vegades a centrar-nos en acords concrets 

si harmònicament no estan equilibrats. Si els acords i els intervals estan ben 

trobats, l'afinació es manté. Tot i que petites variacions en intervals poden portar 

l'esdevenir de la peça amunt o avall en afinació i no acabar amb la mateixa 

referència inicial. A més experiència i millor oïda, menys variacions (idealment 

no n'hi ha d'haver!) 
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- També, en els concerts, com ho fan per afinar? Utilitzen un diapasó, fan algun 

acord abans de començar, o canteu directament ? 

Exacte. Dissimuladament agafem la nota de referència amb diapasó. O bé en el 

cas que hi hagi instrumentació, es marca un acord inicial de referència si la peça 

no té part instrumental sense veus. Si hi ha part instrumental, referenciem a 

partir de la mateixa. 

 

- Finalment, també m'agradaria preguntar-li quins factors afecten a la sonoritat 

del grup, és a dir, si a part d'estar ben afinats tenen en compte altres coses com 

el registre vocal de cadascú, el tipus de música o d'acord que estan cantant... 

Totalment. Les veus humanes són molt diferents entre sí, per molt que el registre 

coincideixi aproximadament. De la mateixa manera que identifiquem una veu 

perquè la coneixem, cantant també tenim veus pròpies, amb característiques 

ben diferents dels companys. També un és capaç de modificar la manera de 

cantar per a adaptar-se a una sonoritat que és la que es busca (de forma anàloga 

a quan xerrem, cridem, parlem dolçament o durament, cantant també podem 

buscar aquests matisos). No obstant, l'ideal és que la veu cantada de la forma 

més natural encaixi en el seu color amb la resta de veus, i que amb poca 

modificació de la mateixa el so del grup sigui compacte. Per això l'ideal és tenir 

veus que encaixin entre elles! 

 

8.3 Arxius d’àudio adjunts 
 Juntament amb el document escrit s’adjunta un CD amb un conjunt d’arxius d’àudio en format 

MP3 obtinguts durant el treball. En total n’hi ha 10 i són els següents: 

 Arxiu 1: 1. La oboè 440 Hz 

 Arxiu 2: 2. La  flauta 427 Hz i oboè 440 Hz 

 Arxiu 3: 3. La flauta i oboè 440 Hz 

 Arxiu 4: 4. La flauta 443 Hz i oboè 440 Hz 

 Arxiu 5: 5. La flauta 440Hz 

 Arxiu 6: 6. La guitarra 440 Hz 

 Arxiu 7: 7. La piano 440 Hz 

 Arxiu 8: 8. Fragment vocal original 

 Arxiu 9: 9. Fragment vocal editat amb molt efecte autotune  

 Arxiu 10: 10. Fragment vocal editat amb poc efecte autotune 
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