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ABSTRACT 

 

Treball d’experimentació sobre l’aplicació de la tècnica vocal a la flauta 

travessera. Mitjançant l'anàlisi acústica volem comprovar com pot modificar el   so 

de la flauta l’articulació de les vocals i els recursos que s’empren per a l’emissió en 

el desenvolupament de la veu cantada. 

 

Trabajo de experimentación sobre la aplicación de la técnica vocal en la 

flauta travesera. Mediante el análisis acústico se quiere comprobar cómo puede 

modificar el sonido de la flauta la articulación de las vocales y los recursos que se 

utilizan para la emisión en el desarrollo de la voz cantada. 

 

Experimentation research on the application of the vocal technique in the 

transverse flute. By means of the acoustic analysis, we want to test how the vowel 

articulation can modify the sound of the flute and the resources used for the 

emission in the development of the singing voice.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Després de cursar els meus estudis de Grau Superior d’Interpretació en 

l’especialitat de flauta travessera simultàniament amb els de Grau Professional de 

cant  he pogut observar, durant aquests anys, que les dues disciplines artístiques 

es troben fortament relacionades. 

  

1.1 Hipòtesi de partida 

La tècnica vocal ens dona una gran quantitat d’eines pel que fa a 

l’articulació de diferents sons i la seva modificació. La idea central d’aquesta 

recerca és veure com podrien afectar aquests recursos a la flauta travessera i, en 

segon lloc, determinar com aplicar-los per a millorar-ne el resultat. Per aconseguir-

ho hem dissenyat el treball en diferents capítols: 

Primer, s’ha fet una contextualització històrica, per tal de veure en quines 

circumstàncies s’ha arribat al moment actual i per què es canta i toca com es fa. 

En definitiva, es pretén fer un recorregut pels diferents camins estètics i físics que 

han propiciat l’evolució del cant i de la flauta travessera fins avui en dia. S’ha de 

tenir en compte que per a tot instrument el cant ha estat sempre una font 

d’inspiració pel que fa a l’expressivitat, i aquest fet desperta especial interès en la 

flauta, ja que una significativa part del seu repertori es troba basada en peces 

vocals, com podrien ser fantasies d’òpera, obres programàtiques, àries d’òpera i 

oratori, etc. 

Segon i, com s’ha dit abans, es creu que les dues disciplines tenen molts 

aspectes tècnics en comú pel que fa a la producció i qualitat del so. Evidentment 

el principi de les dues n’és la respiració, però investigarem de quina manera es 

treballa a cada una de les especialitats. A més, tot el control que un cantant 

posseeix sobre el seu instrument (l’aparell fonador: diafragma, recte abdominal i 

transvers, intercostals, faringe, tràquea,  paladar, i la resta de músculs que 
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conformen el coll i cap) pot ser un gran recurs pels flautistes que cerquin 

diferències en el seu so. 

I tercer,  constatar amb anàlisis espectrogràfiques la  hipòtesi i punt de 

partida: com afecta al so de la flauta l’aplicació de tècniques pròpies de l’estudi de 

la veu.  És evident que  existeix una consciència general sobre aquests tema i  tal 

vegada pot servir per posar-li nom a les sensacions que moltes vegades s’evoquen 

dins les classes. 

Per dur-ho a terme s’investigaran els principis físics de la veu i de la flauta, 

així com les articulacions dels sons: una eina important que ens obre la porta a 

l’estudi de la veu.  

Per corroborar la hipòtesi es va dissenyar una enquesta breu per copsar 

l’opinió de persones que compleixin el perfil d’instrumentista de vent i cantant. 

Malauradament les respostes no varen ajudar massa ja que eren de caire general 

i no aprofundien en la qüestió que interessava. 
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2. HISTÒRIA DEL CANT I DE LA FLAUTA 

 

Durant aquest capítol durem a terme una contextualització de les dues 

disciplines que ens atenen: el cant i la flauta travessera. Mitjançant un repàs del 

seu recorregut històric, observarem tots els esdeveniments que han propiciat la 

seva evolució fins els moments en què ens trobam 

 

2.1 Recorregut històric de la tècnica vocal 

El cant ha estat sempre una de les formes artístiques més instintives, sinó 

la primera, de l’ésser humà. Ha format part de la nostra vida des dels orígens de 

la humanitat i n’és un element indispensable: trobam cançons per celebrar (festes, 

aniversaris, reunions, etc.), per moments menys alegres (comiats, exèquies, 

elegies, etc.) , i així per a qualsevol altra situació que ens vulguem imaginar. A més, 

la música cantada ha esdevingut un important aspecte social, ja que permet la 

interpretació conjunta de molta gent cantant una mateixa veu (en els orígens de 

la música) fins a qualsevol tipus de textura que ens vulguem imaginar avui en dia. 

Com ja sabem, no es conserva molta informació de la música en el període 

antic i se’ns fa difícil saber quins recursos vocals s’usaven en aquell moment. No 

obstant això, els grans filòsofs grecs s’encarregaren de deixar teoritzades les seves 

escales, els seus modes i la manera en què ells creien que influïen en l’estat anímic 

de manera diferent (Teoria de l’ethos). Això mateix passa en l’Edat Mitjana, on 

trobam el cant pla (o cant gregorià) com a motor de la producció musical, sempre 

vinculada a l’Església, ja que era l’únic organisme que recopilava la música amb la 

tasca dels monjos.  
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És a partir del Renaixement on trobam les primeres teories de la mà de 

grans músics i teòrics destacats. Com bé explica M. Uberti 1 existeix una gran 

diferència entre la manera de cantar dels músics del renaixement i del 

romanticisme, moment on sorgeix la tècnica moderna (i actual) de cant.  

El primer exemple que posa és el del compositor i teòric Nicola Vicentino2 

(Vicenza 1511, Milà 1576). Vicentino publica el 1555 a Roma L’antica musica 

ridotta alla moderna prattica, on refereix els costums del moment: defensa que 

els compositors han d’escriure la música per als cantants que comprengui 

únicament l’espai del pentagrama (sense afegir línies addicionals), per a mantenir 

la facilitat d’expressió i la comprensió del text; la música destinada per cantar a les 

esglésies ha de comptar amb un nombre més gran d’intèrprets i veus més potents 

que no aquella ideada per les cambres; desaconsella les agilitats a les veus baixes, 

ja que no són tan clares com a les veus agudes. Aconsella als cantants ajudar-se de 

petits moviments cap endavant de la mandíbula, com si es parlés, per a mantenir 

un mateix so a totes les vocals i alçades. 

La segona font d’informació que cita Uberti es tracta d’una carta escrita 

per Giovanni Camillo Maffei3 (Salerno, principis del s. XVI, 1562-73) al seu 

protector Giovanni di Capua, Duc d’Altavilla. On el metge i cantant italià fa una 

mena de recopilació de les normes bàsiques per a un bon cantant. Recomana un 

estat relaxat de la llengua, realitza una anàlisi de les diferents vocals i parla del 

passagio, aquella zona la veu passa del registre mig a l’agut. 

 

 

 

1 Uberti, M. (1981). Vocal techniques in Italy in the second half of the 16th century. Early 
Music, 9(4), 486-498 

2 Kaufmann, H. W., Kendrick, R. L. (2001). Vicentino, Nicola. Grove Music Online. Oxford 
Music Online 

3 Bridgman, N. (2001).  Maffei, Giovanni Camillo, Grove Music Online. Oxford Music Online 
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Trobam la primera distinció explícita d’estils a Institutione Harmoniche 

(Venècia, 1558). En aquest tractat, Gioseffo Zarlino4 (Chioggia 1517, Venècia 1590) 

deixa clara la diferència entre cantare nella camera i cantare nella cappella5. 

Defensa, de la mateixa manera que ho feia Vicentino, que els músics de camera 

devien cantar amb una veu suau, sense cridar i sense cercar potència, ja que 

d’aquesta manera aconseguien una màxima claredat del text.  

Per acabar amb aquest període cal destacar la figura de Ludovico Zacconi6 

(Pesaro 1555,1627). Al seu tractat Prattica di musica (Venècia, 1592) continua 

defensant la divisió estipulada per Zarlino. Es posiciona clarament a favor de la 

música de cambra (que anomena suau) en detriment de la de cappella (a qui 

atribueix qualificatius com cridada, estrident, forta, etc.), mantenint les 

declaracions de Vicentino, on diuen que els cantants haurien de cantar només en 

el registre i dinàmiques que els fossin còmodes de manera natural, sense forçar la 

veu.  

Tota aquesta escola interpretativa que observam a Itàlia durant el 

Renaixement i primer Barroc perdurarà al món de la veu fins al s. XIX, on sorgeix 

un tenor a París que revolucionarà les regles que regien el cant. A causa de la 

Revolució Francesa i dels canvis d’ideologia i societat que es sofrien a Europa, la 

figura dels castrati7, una de les més importants dins l’òpera barroca, es va veure 

condemnada a la desaparició. Aquest fet, sumat a l’aixecament de la prohibició de 

les dones d’actuar en escenaris, va deixar un buit dins el gènere ja que ells eren 

 

 

 

 4 Palisca, C. V. (2001). Zarlino, Gioseffo [Gioseffe], Grove Music Online. Oxford 
Music Online. 

5 Cantar a la cambra (espai reduït) i cantar a la capella (espai gran, església). 
 6 Singer, G. (2001). Zacconi, Lodovico [Giulo Cesare]. Grove Music Online. Oxford 

Music Online 
 7 Vest, J. C. (2009). Adolphe Nourrit, Gilbert-Louis Duprez, and transformations of 

tenor technique in the early nineteenth century: Historical and physiological considerations. 
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les estrelles de les produccions, que poc a poc varen ser substituïts per les altres 

veus i, sobretot, els tenors (veus relegades a un segon pla, degut a les seves 

limitacions tècniques). Aquest canvi va suposar una evolució per aquesta veu que 

va passar d’una octava, a emprar el falset com a imitació dels castrati, a 

desenvolupar la veu plena i heroica amb què avui en dia es canta. 

La primera passa d’aquest procés la trobam al Teatro di San Carlo, a Nàpols, 

durant la seva ocupació francesa (1806-1815) i la posterior gestió per part de 

Gioacchino Rossini (1815-1822). Durant aquesta etapa apareixen quatre cantants 

com a figura clau d’aquest espai: Giovanni David (1790-1864), Manuel Garcia 

(1775-1832), Andrea Nozzari (1775-1832), i Giovanni Battista Rubini (1794-1854). 

Els quatre tenors passaren a protagonitzar totes les produccions i a fer mostra 

d’una nova manera de cantar. Tots quatre havien estudiat amb els famosos 

castrati, i varen absorbir d’ells la facilitat per l’agut de falset amb gran projecció i 

la coloratura. Si, a més d’això, es té en compte la seva gran capacitat per a cantar 

llargues línies (coneguda com legato), es pot entendre a la perfecció com varen 

ser els cantants ideals per a compositors com Rossini, Bellini i Donizzetti (de fet, 

gran quantitat dels seus papers de l’època estan escrits expressament per a ells). 

Aquesta nova idea de tenor, amb frases extenses i sostingudes i aguts més clars va 

començar a crear un camí cap a la innovació i la investigació dels propis cantants, 

trobant-se en llibertat per a experimentar amb el resultat sonor. 

La següent modificació va ser la produïda pel tenor francès Adolphe 

Nourrit8 (Montpellier, 1802 – Nàpols, 1839), alumne de l’esmentat Manuel García 

i el propi Rossini. Va ser el tenor principal de l’Òpera de París del 1821 al 1836, on 

va protagonitzar nombroses produccions (entre elles Guillaume Tell) i, com a 

conseqüència, va adquirir un gran reconeixement. Tenia una manera de cantar 

 

 

 

 8 Walker, E. (1992), Nourrit, Adolphe. Grove Music Online. Oxford Music Online 
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molt particular: emprava l’anomenat canto aperto, que consisteix en l’elevació de 

la laringe a mida que puja el registre, aconseguint un so metàl·lic, amb un fort toc 

nasal. Aquesta tècnica li permetia una major claredat del text, que cantava amb 

un gran component dramàtic (era considerat un gran actor), però es contraposava 

a la bellesa del cant que cercava Rossini (entre altres compositors italians), 

anomenada bel canto, tendència que s’estava imposant a París ja que el 

compositor havia estat designat director del Théâtre Italien el 1824 i s’hi havia 

instal·lat acompanyat dels cantants amb què comptava a Itàlia. 

Un d’aquests cantants fou Domenico Donzelli9 ( Bergamo, 1790 – Bologna, 

1873). De veu potent i fosca, anomenat tenore di sforza, va ser  un dels grans 

protagonistes al Théâtre Italien. El propi Bellini va escriure per ell el rol de Pollione, 

de Norma (1831), ja que no considerava que els seus altres papers més lleugers 

fossin adients per a la seva vocalitat. Però allò que feia la seva veu tan poderosa 

era la tècnica anomenada voix sombrée10. Aquesta, en contraposició a la voce 

aperta que parlàvem anteriorment, provoca un enfonsament de la laringe i 

aixecament del paladar per tal d’obtenir un major espai de ressonància i amplificar 

i enfosquir la veu, en detriment de la comprensió del text.  

Tot i els seus avanços, Donzelli no va ser mai capaç de reproduir les notes 

més agudes del registre dins la tècnica de veu fosca (sombrée). De fet, ningú no ho 

va aconseguir fins l’arribada de Gilbert-Louis Duprez11 (París, 1806 – 1896). El 1831 

a Luca (Itàlia) Duprez va dur a terme el primer “do de pit” documentat de la 

història, durant l’estrena italiana de Guillermo Tell, de Rossini. Va ser, per tant, el 

primer tenor en igualar tot el seu registre dins la tècnica de la voix sombrée, fet 

inaudit fins el moment. Després d’aquest esdeveniment i el seu posterior retorn a 

 

 

 

9 Forbes, E. (2001), Donzelli, Domenico. Grove Music Online. Oxford Music Online 
10 Vest, J. C. (2009). Adolphe Nourrit, Gilbert-Louis Duprez, and transformations of tenor 

technique in the early nineteenth century: Historical and physiological considerations. p. 43. 
11 Corti, S. (2009). Duprez, Gilbert-Louis. Grove Music Online. Oxford Music Online 
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París, el nou descobriment es va estendre arreu d’Europa i, poc a poc, va ser 

adoptat pels cantants, originant un gran canvi en el repertori i la manera de cantar. 

Aquesta tendència es va imposar totalment i perdura avui en dia als escenaris dels 

teatres d’òpera arreu del món i als conservatoris. No obstant, cal destacar la gran 

quantitat de músics que s’especialitzen avui en dia en música antiga, adoptant els 

ideals que hem vist anteriorment. 

També s’ha de relacionar, i cal fer-ho de manera recíproca, aquesta 

evolució vocal amb la que va sofrir l’orquestració durant el mateix període: a mida 

que els instruments anaven millorant (es perfeccionaven els instruments de vent 

i, per tant, les orquestres havien d’augmentar el nombre d’instrumentistes de 

corda per a mantenir el balanç sonor), el so de l’orquestra cada vegada era més 

potent i present, fet que forçava els cantants a igualar-lo per tal d’aconseguir ser 

audibles, tot i que comptaven amb la fossa del teatre. De la mateixa manera, sent 

conscients els compositors que els cantants cada vegada avançaven cap un nou 

estil més dramàtic i potent, es permetien escriure uns acompanyaments més 

densos i amb textures no tan lleugeres, així com s’havia anat fent fins al moment. 

En definitiva, podem observar com durant el Renaixement els teòrics 

defensaven un model de cant natural, sense sobreesforços ni grans tessitures, 

cercant únicament l’homogeneïtat del so per a la millor comprensió del text i de 

l’expressió que hi va relacionada. Aquest ideal és contrari al que hem vist que va 

ocórrer durant el Romanticisme, on la veu es va potenciar més com a instrument 

solista i no tant com a transmissora de text. 

 

2.2 Recorregut històric de la flauta travessera 

En aquesta secció farem un recorregut pels orígens i les diferents formes 

que ha pres la flauta (i altres de similars) fins arribar a l’instrument que trobam 

avui en dia. Intentarem recalcar (de la mateixa manera que s’ha fet amb la tècnica 

vocal) com ha afectat cada etapa d’evolució al repertori, al so, i als ensembles als 

quals pertanyia, com per exemple l’orquestra. 
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El predecessor de la flauta està considerat l’instrument més antic del 

món12, tenint més de 20000 anys d’antiguitat una de les primeres conservades 

(Istúriz, al Pirineu). Es tractava d’un tub (os, fusta, etc.) buit, al que es feien forats 

que tapaven amb els dits. Aquesta “protoflauta”, o “flauta elemental”, va ser comú 

a diferents cultures i moments de la història (Xina, Egipte, Grècia, pobles 

precolombins, etc.), trobant materials i formes diverses a totes les localitzacions.  

És per això (a part de l’estat de conservació de les relíquies trobades) que no es 

coneix ni el so, ni la manera en què es tocava (escales, modes, intervals...). 

No és fins a finals de l’Edat Mitjana que hi trobam una mena 

d’estandardització, amb l’exemple de Sebastian Virdung al seu Musica getuscht 

(1511) 13. Trobam una flauta afinada en Re Major,  feta d’una sola peça de fusta 

amb sis forats i d’uns dos peus de llargària que, segons ens indica l’autor, 

s’emprava acompanyada d’un tamboret per a marcar el ritme a les marxes 

d’infanteria.  

Durant el Renaixement, troba un paper molt important en 

l’acompanyament dels cantants. D’aquesta manera, anirem observant una 

modificació de les mides i, en conseqüència, afinacions de les diferents flautes per 

a fer-les més semblants als distints registres vocals. La recopilació de la primera 

família de flautes i la separació entre aquestes i la seva funció militar apareix 

recollida per primera vegada al Syntagma musicum (1619-20) de Michael 

Praetorius14. Aquestes flautes, segons indica Toff al seu llibre, “comprenien dues 

octaves de registre i una quarta addicional a mode de falset, només a l’abast dels 

més capaços”. La primera anotació (i representació gràfica detallada) d’una flauta 

travessera (traverso) apareix al llibre de Marin Mersenne Harmonie Universelle 

 

 

 

12 Artaud, P.Y., La flauta. p. 22 
13, 17 Toff, N, The flute book, p. 41 
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(1636), on s’anomenen “flautes alemanyes”. Aquestes, igual que les explicades 

anteriorment, compten amb 6 forats que permetien executar l’escala de Re Major 

en un àmbit de dues octaves, amb la possibilitat d’obtenir totes les notes 

cromàtiques emprant diferents digitacions, a excepció del Re#. 

Al període Barroc trobam una nova forma d’expressivitat a la música doncs 

els grans contrastos, efectes i ornamentacions que caracteritzen l’estil requerien 

d’instruments més flexibles. La flauta travessera primitiva (traverso) guanya 

terreny en detriment de la flauta de bec fins ara emprada majoritàriament, ja que 

el seu timbre era més brillant i audible i tenia més capacitats interpretatives. Amb 

aquests nous requisits, el traverso barroc sofreix nombroses revisions: els 6 forats 

s’agrupen en 3 i 3, amb una petita separació al mig; es separa l’instrument en tres 

parts; apareix la primera clau, de Re# (afegint un 7è forat). En aquest context (i a 

causa que gran part de les modificacions foren realitzades per la seva família, 

apareix el primer tractat de flauta el 1707, de la mà de Jacques Hotteterre: 

Principes de la flute traversière. A partir d’aquest moment es continua 

experimentant amb l’instrument: es construeixen amb el cos cònic (el cap de la 

flauta seguia sent cilíndric), per tal d’evitar la formació d’uns primers harmònics 

massa presents. Cal aclarir que questa nova concepció sonora va seguir formant 

part de la tradició flautística francesa fins pràcticament finals del s.XX. 

Com és lògic, la flauta segueix sofrint variacions: el 1720 s’empraven els 

anomenats corps de réchange que, de la mateixa manera que els tudells de les 

trompes, servien als instrumentistes per a facilitar la interpretació i la correcta 

afinació en tonalitats diverses. Joaquim Quantz introdueix, com deixa escrit al seu 

Versuch einer Anweisung die Flöte su spielen (1752), una segona clau, així com 

sistemes alternatius d’afinació i digitacions. Tot i aquestes innovacions la flauta 

encara era un instrument prou limitat, incapaç de tocar en tonalitats amb més de 

tres alteracions. No obstant, va comptar amb molta popularitat durant tot el s. 

XVIII, ja que era un instrument comú entre els amateurs, i així s’explica la gran 

quantitat de repertori per a l’instrument sol que trobam dins l’època, com la 
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Partita per a flauta sola en la menor BWV 1013 de J. S. Bach, o les Dotze fantasies 

per a flauta sense baix T 40:2-13 de G. P. Telemann. 

Amb l’aparició del sistema temperat neix la necessitat d’un mecanisme 

plenament cromàtic per part dels instruments i d’aquesta manera es comencen a 

afegir més claus per tal d’aconseguir aquest objectiu, fent de la flauta el primer 

instrument simfònic amb aquest sistema. Aquestes noves possibilitats obren les 

portes als compositors a emprar la flauta en diferents tonalitats, com es pot 

observar a les obres de Haydn i Mozart15. A continuació, P. Florio, C. Gedney i R. 

Potter (els tres luthiers anglesos que varen afegir les noves claus), dissenyen un 

instrument més llarg, amb més notes greus, l’anomenada pota de Do actual. 

Obtenim d’aquesta manera la flauta de vuit claus. 

Aquestes variacions varen esdevenir molt lentament amb el transcurs del 

temps, ja que els propis flautistes es mostraven escèptics amb les noves claus i 

digitacions. Però no només es va experimentar amb el mecanisme, sinó amb la 

forma (cilindres, cons, paràboles, etc.) i el material (fusta, vidre, i el 1810 es troba 

la primera patent d’una flauta de metall. Tot i això, la principal variació durant la 

vida de la flauta com a instrument esdevingué durant el s. XVIII ja que es varen 

dibuixar dues vessants de flautistes i constructors: la primera, de caire 

conservador, que proposaven mantenir l’instrument com havia estat fins al 

moment; i la segona, encapçalada per Theobald Boehm, que proposaven 

investigar noves possibilitats per a l’instrument. Boehm fou el primer en tornejar 

al tub un forat per a cada semitò (engrandint aquests per tal d’aconseguir més 

projecció), construint eixos entre les claus, permetent l’articulació múltiple 

d’aquestes, redistribuint les perforacions i foradant les claus millorant l’afinació, 

 

 

 

15 Toff, N, The flute book, p. 45 
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etc. Aquesta llarga sèrie de modificacions conduïren el constructor al model de 

flauta que encara s’empra avui en dia: la flauta Boehm. 

Després d’aquesta revisió tècnica n’han sorgit d’altres sense arribar a 

assolir igual transcendència: noves claus per als trinos, retorn a la flauta cònica, 

flautes sense claus (de manera similar als clarinets), noves cartes de digitació, etc. 

A més d’això, es va experimentar amb diferents fustes i metalls: banús, granadillo, 

alpaca, plata alemanya, plata d’aliatge, or, platí, i una llarga llista. En definitiva, el 

que pretén aconseguir tota aquesta gran recerca és un instrument amb el màxim 

de possibilitats: la flauta és un instrument melòdic que cerca passar amb facilitat 

per damunt tota una orquestra o banda, o bé vol empastar amb la resta de la 

secció de vents. D’aquesta manera es necessita una gran capacitat dinàmica, una 

extensa varietat de colors, a més d’una perfecció tècnica, ja que la seva literatura 

és vertaderament virtuosística. 

Es podria relacionar, de la mateixa manera que s’ha fet amb la veu, aquesta 

evolució amb la del concepte sonor durant el transcurs de la història de la música, 

ja que aquest és el criteri que ha regnat sobre els altres: amb el pas del temps, les 

noves tecnologies han permès instruments més capaços (tenint en compte també 

la veu), propiciant ensembles més grans i més sonors. Les sales de concert han 

passat de ser petites capelles i cambres privades a grans esglésies i sales de 

concerts on es reunia nombrós públic. La tendència històrica en general sempre 

és cap a més: més població, més recursos (per a uns quants), més possibilitats, 

més avanços, etc. és obvi que la música segueixi el mateix camí. 
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3. PREÀMBUL TÈCNIC 

 

En aquesta secció s’inclouran les explicacions tècniques del funcionament 

de la veu i de la flauta, així com els fonaments físics necessaris per comprendre la 

recerca del capítol 4. 

 

3.1 Percepció personal. Entrevistes 

L’interès pel tema central d’aquest treball de recerca neix del propi autor, 

ja que complementa la seva formació en el Conservatori Superior de les Illes 

Balears com a flautista amb el Grau Professional de cant al Conservatori 

Professional de Mallorca. Donades aquestes característiques i, a mida que ha anat 

avançant els seus coneixements en les dues especialitats, cada vegada trobava que 

les capacitats que desenvolupava amb una disciplina eren útils per a l’altra, i 

viceversa.  Per això, i amb la finalitat de contrastar tant el convenciment personal 

es va llençar un qüestionari breu, mitjançant un formulari de Google, destinat a 

persones que també hagin estudiat, estudiïn o desenvolupin les dues especialitats. 
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De les 41 respostes obtingudes, no totes les persones participants 

complien els requisits instrumentals i/o de veu (degut a la propagació de 

l’enquesta per xarxes socials i no de manera personalitzada). A causa d’aquest fet, 

s’ha realitzat un triatge, primer  del perfil cercat i, segon, del contingut de les 

contestacions. A continuació es presenta un gràfic amb els perfils instrumentistes 

dels participants (seleccionant només els instrumentistes de vent, ja que s’han 

trobat respostes d’intèrprets de tecla i corda). Cal aclarir que hi ha hagut 

nombroses respostes de persones multi instrumentistes. 

 

 

 

Seguidament se’ls demanava pel seu nivell d’estudis tant en l’instrument 

com en el cant, reflectits a continuació: 

 

Flauta travessera
41%

Clarinet
10%

Fagot
5%

Trompa
7%

Trompeta
10%

Gralla i/o 
xeremies

10%

Oboè
5%

Saxòfon
10%

Flauta de bec
2%

INSTRUMENTS PARTICIPANTS

Il·lustració 1. Percentatges dels instrumentistes que han respost l'enquesta 
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Dins formació no reglada trobam tant les classes particulars, acadèmies o 

escoles de música privades o municipals que no segueixen plans d’estudi oficials, 

com les classes que s’ofereixen dins formacions corals, optatives dins altres 

Grau Superior
32%

Grau Professional
44%

Grau Elemental 
2%

Màster o postgrau
5%

Formació no 
reglada

17%

NIVELL D'ESTUDIS (INSTRUMENT)

Il·lustració 3. Nivells d'estudis en relació a l'instrument 

Grau Superior
22%

Grau Elemental 
(pla 66)

3%

Grau Professional
22%

Formació no 
reglada

46%

Pedagogia Musical
7%

Màster o postgrau
0%

NIVELL D'ESTUDIS (CANT)

Il·lustració 2. Nivells d'estudis en relació al cant 
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estudis, etc. Cal destacar també el perfil d’alumne/a de Pedagogia Musical que 

cursa assignatures de tècnica vocal com a part de la seva formació. 

Com a resposta a la pregunta 1 (Quina de les dues (o més) especialitats 

interpretatives et va cridar la atenció primer?), el 80,5% dels entrevistats varen 

començar la seva formació musical amb l’instrument, mentre que el 19,5% ho 

feren amb la veu. 

La qüestió 2 (En quin moment decideixes formar-te en una altra disciplina 

(sigui el cant o l’instrument de vent)? Per què?) presenta unes respostes més 

variades, ja que són de caire lliure (qualitatiu). S’han agrupat i ordenat segons la 

freqüència. 

- Pels instrumentistes que comencen la seva formació vocal trobam: 

l’aspecte social (pertinença a corals, escolanies, etc.), formació 

complementària (optatives o assignatures del pla d’estudis), 

recomanacions dels professors de llenguatge musical i, per últim, ganes de 

millorar certs aspectes de l’instrument. 

- Pels cantants que comencen la seva formació instrumental trobam: 

l’aspecte social (bandes de música) i la formació complementària (en 

especial el piano). 

La pregunta 3 (De quina manera creus que t’han ajudat els coneixements 

sobre la veu en la teva evolució com instrumentista?) ha presentat també varietat 

de respostes, essent-ne les més representatives les que fan relació a l’afinació, en 

primer lloc, així com la respiració i la postura corporal, l’expressivitat i el fraseig. 

En el sentit contrari (instrument → cant) podem destacar els recursos de lectura i 

llenguatge musical. 

De la qüestió 4 (Pel que fa a la respiració, de quina forma creus que 

s’assemblen o es diferencien?) s’obtenen com elements comú la respiració 

diafragmàtica, la sensació d’obertura i la importància de la columna d’aire i el seu 

suport. Com a principal diferència sorgeix la pressió de l’aire: en un instrument de 
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vent és molt major, especialment segons el registre, mentre que per cantar s’ha 

d’expirar d’una manera més relaxada. 

La pregunta 5 (Quins avantatges i inconvenients creus que t’han 

proporcionat?) presenta resultats semblants a la 3. Com avantatges de la 

interdisciplinarietat destaquen l’afinació, el control de l’aire, la consciència 

corporal, l’afinació, l’agilitat de lectura i l’expressivitat. Com desavantatges 

trobam l’excés de pressió d’aire en instrumentistes que s’aventuren en el cant, així 

com els esforços i tensions corporals derivats de les postures poc ergonòmiques 

què comporten gran part dels instruments. 

A la darrera qüestió (Recomanaries la formació vocal per als 

instrumentistes de vent com a eina addicional? i viceversa?) trobam unanimitat 

pel que fa a la suggerència dirigida als instrumentistes: el 100% dels enquestats 

troben que és ideal, si no necessari, conèixer la tècnica vocal per a poder 

desenvolupar en gran mesura les capacitats instrumentals. En el sentit invers, 

però, trobam disparitat d’opinions, ja que, tot i que gairebé tothom pensa que 

seria adient per un cantant tenir formació instrumental, molts conviden a pensar 

que el piano seria més útil que un instrument de vent. 

Després de contrastar aquestes conclusions amb l’opinió personal de 

l’autor, s’ha trobat amb sorpresa que els destinataris de l’enquesta potser no han 

tingut en compte tot el referent a la vocalització i el control intern de l’articulació 

de les diferents vocals com a eina principal del cant. Aquest fet crida l’atenció ja 

que aquesta és la temàtica principal de la recerca i que s’explicava a la introducció 

de l’enquesta. 
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3.2 L’element comú: el cos 

Seguidament es farà una explicació de l’element principal compartit tant 

per l’instrumentista com pel cantant: el cos. El seu coneixement i control és el que 

permetrà desenvolupar al màxim els recursos tècnics del músic. S’analitzaran com 

a parts indispensables relacionades amb aquest la consciència corporal i la 

respiració. 

 

3.2.1 La consciència corporal 

Tant pels instrumentistes, com pels cantants és 

necessari ser capaç d’observar i escoltar el propi cos: saber 

quins moviments feim i, el més important com els feim, és 

cabdal no només per qüestions estètiques, sinó per intentar 

optimitzar la nostra postura i, en conseqüència, el rendiment. 

És per això que es requereix desenvolupar una escolta activa 

del cos, per a poder percebre el seu estat i requeriments i 

mantenir una bona higiene postural. 

A continuació es pretén establir les bases per una 

postura corporal bàsica16, sana i adequada, que ens permeti 

dur les nostres capacitats al màxim. A l’hora de cantar, així 

com la de tocar un instrument de vent, ens trobam gairebé 

sempre drets, per tant prendrem aquesta posició com a estat 

de partida. La primera part de la que cal parlar és la de 

l’alineació vertical del cos (veure il·lustració 4), ja que per tal 

 

 

 

16,13 BUSTOS SÁNCHEZ, INÉS I VVAA (2009); La voz. La técnica y la expresión. 2ª Edición. Ed. 
Paidotribo, Badalona. Cap. 12: La posición básica de la alineación. 

Il·lustració 4. Alineació correcta 
del cos.     BUSTOS INÉS (2009), op. 
cit., p. 335. 
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d’aconseguir una màxima sensació d’estabilitat, hem d’imaginar una doble força 

aliena que manté el cos recte sense cap esforç : una d’elles ens estira des de la 

coroneta cap a dalt, tenint la sensació que el cap es manté penjat d’una corda 

imaginària; i una altra que ens aferra els peus a terra, arrelant-nos a la superfície. 

Aquesta postura facilita l’alliberació de les tensions cervicals i maxil·lars, així com 

la de les cames, ja que els genolls romanen relaxats, una mica flexionats. 

Tot i comptar amb aquestes indicacions, s’ha d’indicar que cada cos 

posseeix una forma concreta i única, influenciada en gran mesura pels nostres 

hàbits i la nostra rutina, l’activitat esportiva que es realitza, les emocions i l’estat 

anímic, els pensaments, etc. Tot i això, aquesta forma, o aquesta adaptació de 

forma que s’ha desenvolupat es pot treballar i canviar en tots els casos, per tal 

d’aconseguir una postura idònia. No obstant això, aquesta millora postural s’haurà 

de procurar d’adaptar a tots els àmbits de la vida, ja que si no és d’aquesta manera 

serà impossible aconseguir un estat de relaxació amb la nova col·locació. 

L’objectiu ha de ser aconseguir la verticalitat17: el cos s’ha de sentir estirat i 

allargat, des dels peus, que empenyen contra el terra i donen estabilitat a 

l’equilibri, fins el cap, que s’elonga i sent com si l’estiressin de la coroneta cap el 

cel. 

A l’hora de tocar la flauta es pararà especial atenció al tronc superior18: les 

espatlles i braços de l’intèrpret són els encarregats de mantenir el pes de 

l’instrument situat fora de l’eix d’alineació corporal del músic. Per això, les 

extremitats superiors han d’estar fermes però no tenses, amb una postura que ens 

permeti mantenir de manera sana i còmoda una sessió d’estudi, concert, etc. Pel 

que fa al cap, la barbeta ha d’estar paral·lela al terra, sense inclinar-se cap avall, ja 

 

 

 

17 BUSTOS SÁNCHEZ, INÉS I VVAA (2009), op.cit., p. 334 
18 TOFF, N, The flute book, pp. 84-85 
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que d’aquesta manera es produiria un tancament parcial de la laringe, obstruint la 

sortida de l’aire. 

 

3.2.2 La respiració 

Una vegada s’ha aclarit el punt de partida corporal, cal comentar la següent 

passa prèvia: la correcta respiració. L’aparell respiratori, com bé sabem, està 

compost per dues parts19: la superior (nas, boca i faringe) i la inferior (pulmons, 

bronquis, tràquea i laringe). Totes aquestes intervenen en la respiració, que 

podem definir com un procés en dues fases (inspiració i expiració) que aporta 

oxigen al nostre organisme i n’allibera el diòxid de carboni resultant de la 

combustió cel·lular. Podem classificar aquest procés de tres maneres diferents: 

- Superior: sovint anomenada també clavicular. Hi intervenen la part alta 

dels pulmons i les costelles, aixecant les espatlles i les clavícules com a 

conseqüència. La cavitat emprada és la menor de les tres indicades i és 

la respiració que la majoria de la població utilitza de manera 

inconscient. 

- Mixta: coneguda com intercostal. Es basa en l’eixamplament de la caixa 

toràcica i les costelles, intervenint-hi de manera molt subtil el 

diafragma. 

- Inferior: o costo-diafragmàtica. És la més exigent muscularment ja que 

provoca un descens del diafragma, empenyent les vísceres per tal de 

crear més espai a la part baixa dels pulmons. D’aquesta manera 

s’eixampla l’espai abdominal i s’aconsegueix la capacitat màxima. 

Aquesta respiració és la que es veu clarament en els nadons i la que 

 

 

 

19 BUSTOS SÁNCHEZ, INÉS I VVAA (2009), op.cit., p. 51. 
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empram a l’hora de dormir, ja que es troba lligada al nostre 

subconscient. 

Després de veure els tres tipus de procés respiratori que podem realitzar, 

queda clar que el que més s’adscriu a les necessitats tant del cant com la flauta és 

la costo-diafragmàtica. Si cream un major espai, a més d’assolir una major 

capacitat pulmonar, també s’està aconseguint un espai de ressonància mes gran i 

per tant aconseguirem una major projecció de la veu.  

 

3.3 Fonaments fisiològics del cant 

En aquest apartat intentarem explicar la tècnica de la voix sombrée (veure 

capítol 2.1) des d’un punt de vista anatòmic i fisiològic, visualitzant i entenent tots 

els canvis que sofreix el cos (en especial la cavitat buco-faríngia i l’aparell fonador) 

per tal d’aconseguir el resultat sonor desitjat. Per començar, com és clar, és 

necessari parlar del cos humà i del motor de qualsevol so i moviment que emet 

aquest: la respiració. 

 

3.3.1 Les vocals i els seus espectres 

A continuació es parlarà de l’articulació de les 5 vocals bàsiques [ /a/, /e/, 

/i/, /o/, /u/] i de la pronúncia francesa de la u: /y/ (com al mot francès une /yn/). 

Les primeres cinc s’han triat degut a la seva posició cardinal dins la taula (veure 

il·lustració 5) i la /y/ perquè pels cantants esdevé de gran importància pel que fa a 

l’aportació d’harmònics. Podem observar-ne l’articulació al següent requadre (les 

vocals en qüestió es troben ressaltades), on els sons es distribueixen segons 

l’apertura de la boca (Formant 1) i  la posició anterior-posterior de la llengua 

(Formant 2). 
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A la il·lustració 6 s’aprecia la mateixa informació però representada 

damunt un tall seccional d’un cap, per a representar més clarament els diferents 

moviments de la llengua. Com el diagrama original només contempla les cinc 

vocals bàsiques, s’hi ha afegit la /y/ per a que la visió de les vocals treballades sigui 

completa.  

 

 

Il·lustració 5. Triangle de l'articulació les vocals a l'IPA 
http://englishspeechservices.com/blog/the-vowel-space/ 

 

Il·lustració 6. Articulació vocàlica.  
JACKSON-MENALDI, M. C. A. (1992), La voz normal, p. 185 

y 

http://englishspeechservices.com/blog/the-vowel-space/
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Cal explicar abans en què consisteixen els formants: segons el portal 

HyperPhysics20 són “cims en l'espectre harmònic d'un so complex. Són usualment 

associats amb, però no necessàriament iguals, alguna classe de ressonància de la 

font. A causa del seu origen ressonant, tendeixen per quedar eminentment igual 

quan la freqüència de la fonamental canvia. Els formants són particularment 

importants en la veu humana perquè són components essencials en la 

intel·ligibilitat de la parla. Per exemple, la comprensió dels sons vocàlics i les 

diferències entre ells es troben dins les tres primeres formants, doncs sons de vocal 

diferents equivalen a redistribuir aquestes formants dins d'un camp general de 

freqüències21”. Per tant, per cada vocal trobarem una disposició de les tres 

primeres formants, causades pels propis ressonadors del parlant i l’ús que aquest 

en fa. Segons Jackson-Menaldi aquestes es trobarien relacionades amb l’apertura 

de la mandíbula (primera formant), la forma de la llengua (segona) i la posició de 

la punta de la llengua (tercera).22 

Ara veurem concretament quina és la disposició lingual23 i freqüencial per 

a cada una d’elles, i descriurem les posicions per facilitar-ne la comprensió. 

 

 

 

20 GEORGIA STATE UNIVERSITY, HyperPhysics, Department of Physics and Astronomy (2016), 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html [Consulta: 17 de maig de 2020] 

21 GEORGIA STATE UNIVERSITY, HyperPhysics “Vocal Formants”, Department of Physics and 
Astronomy (2016) http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Music/vowel.html#c3 [Consulta: 
17 de maig de 2020]. Traducció pròpia. 

22 JACKSON-MENALDI, M. C. A. (1992), La voz normal, p. 180 
23 JACKSON-MENALDI, M. C. A. (1992), La voz normal, p. 184 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Music/vowel.html#c3
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La /a/ 

 

S'articula amb el dors de la 

llengua allunyada de la volta palatina, 

amb l'arrel lingual lleument acostada a la 

paret faríngia, amb el vel del paladar 

tocant la paret faríngia i amb vibració de 

les cordes vocals. La boca està molt 

oberta. 24 

 

 

Pel que fa al seu espectre: 

Com s’aprecia a 

l’espectrograma, els principals cims 

freqüencials es troben al voltant 

dels 1500, 3000 i 4500Hz. També es 

pot veure que la intensitat de la 

vocal va dels -0,4 als 0,6 dB. 

 

 

 

 

 

 

24 UNIVERSITAT DE BARCELONA, Els sons de català – Taules de sons (balear) – vocal posterior 
baixa no arrodonida (2014) [Consulta: 16 de maig de 2020]. 
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-baixa-no-arrodonida-balear 

Il·lustració 7. Disposició de la boca per articular la A.  
JACKSON-MENALDI, M. C. A. (1992), La voz normal, p. 185  

 

Il·lustració 8. Espectrograma d'una A pronunciada per 
una dona catalanoparlant. 
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-
baixa-no-arrodonida-balear 

http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-baixa-no-arrodonida-balear
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-baixa-no-arrodonida-balear
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-baixa-no-arrodonida-balear
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La /e/ 

S'articula amb el dors de la 

llengua avançat i força acostat a la 

part anterior de la volta palatina, 

amb els llavis estirats (no 

arrodonits), amb el vel del paladar 

tocant la paret faríngia amb 

vibració de les cordes vocals. La 

boca està bastant tancada.25 

 

 

El seu espectre: 

Els cims els trobam als 

500Hz, els 2500, 3500 i entre els 

4000 i 4500Hz. La intensitat varia 

entre els -0,4 i els 0,5 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

25 UNIVERSITAT DE BARCELONA, Els sons de català – Taules de sons (balear) – vocal anterior 
mitjana no arrodonida balear (2014) [Consulta: 16 de maig de 2020]. 
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-alta-no-arrodonida-balear 

Il·lustració 9. Disposició de la boca per articular la E. 
JACKSON-MENALDI, M. C. A. (1992), La voz normal, p. 185  

 

Il·lustració 10. Espectrograma d'una E pronunciada per 
una dona catalanoparlant. 
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-
mitjana-alta-no-arrodonida-balear 

 

http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-alta-no-arrodonida-balear
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-alta-no-arrodonida-balear
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-mitjana-alta-no-arrodonida-balear
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La /i/ 

S'articula amb el dors de la 

llengua avançat i acostat a la part 

anterior de la volta palatina, amb els 

llavis estirats (no arrodonits), amb el 

vel del paladar tocant la paret faríngia 

i amb vibració de les cordes vocals. La 

boca està molt tancada.26 

 

 

El seu espectre:  

Trobam cims als 500Hz, i 

després un gran cúmul entre els 

3000 i 4500Hz. Pel que fa a la 

intensitat, es mou entre els 0,24 i 

els 0,19 dB. 

  

 

 

 

26 UNIVERSITAT DE BARCELONA, Els sons de català – Taules de sons (balear) – vocal anterior 
alta no arrodonida balear (2014) [Consulta: 16 de maig de 2020]. 
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-alta-no-arrodonida-balear 

Il·lustració 11. Disposició de la boca per articular la I. 
JACKSON-MENALDI, M. C. A. (1992), La voz normal, p. 185 

Il·lustració 12. Espectrograma d'una I pronunciada per 
una dona catalanoparlant. 
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-
alta-no-arrodonida-balear 

 

http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-alta-no-arrodonida-balear
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-alta-no-arrodonida-balear
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-anterior-alta-no-arrodonida-balear
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La /o/ 

S'articula amb el dors de la 

llengua endarrerit i força acostat a la 

part posterior de la volta palatina, amb 

els llavis arrodonits, amb el vel del 

paladar tocant la paret faríngia i amb 

vibració de les cordes vocals. La boca 

està bastant tancada. 27 

 

 

El seu espectre:  

 

Trobam els cims distribuïts 

entre els 500 i 1000Hz, així com els 

3500 i 4500Hz. La intensitat es mou 

entre els -0,32 i els 0,36dB.  

 

 

 

27 UNIVERSITAT DE BARCELONA, Els sons de català – Taules de sons (balear) – vocal mitjana alta 
arrodonida balear (2014) [Consulta: 16 de maig de 2020]. 
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-mitjana-alta-arrodonida-balear 

Il·lustració 13. Disposició de la boca per articular la O. 
JACKSON-MENALDI, M. C. A. (1992), La voz normal, p. 185 

 

Il·lustració 14. Espectrograma d'una O pronunciada per 
una dona catalanoparlant. 
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-
mitjana-alta-arrodonida-balear 

http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-mitjana-alta-arrodonida-balear
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-mitjana-alta-arrodonida-balear
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-mitjana-alta-arrodonida-balear
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La /u/ 

S'articula amb el dors de la 

llengua endarrerit i acostat a la part 

posterior de la volta palatina, amb els 

llavis arrodonits, amb el vel del paladar 

tocant la paret faríngia i amb vibració 

de les cordes vocals. La boca està molt 

tancada.28  

 

 

El seu espectre: 

Els cims es troben al voltant dels 

500Hz principalment, i al voltant dels 

4000Hz de manera més lleu. El nivell 

d’intensitat comprèn dels -1 als 0,9 dB.  

 

 

 

28 UNIVERSITAT DE BARCELONA, Els sons de català – Taules de sons (balear) – vocal posterior 
alta arrodonida balear (2014) [Consulta: 16 de maig de 2020]. 
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-alta-arrodonida-balear 

 

Il·lustració 15. Disposició de la boca per articular la U. 
JACKSON-MENALDI, M. C. A. (1992), La voz normal, p. 185 

 

Il·lustració 16. Espectrograma d'una U pronunciada 
per una dona catalanoparlant. 
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-
posterior-alta-arrodonida-balear 

 

 

http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-alta-arrodonida-balear
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-alta-arrodonida-balear
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/so/vocal-posterior-alta-arrodonida-balear
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La /y/ 

 

Aquest so, que no es troba ni al català ni 

al castellà, s’articula com una combinació entre 

la /i/ i la /u/: el dors de la llengua es troba alt, 

en una posició centrada, cobrint pràcticament 

tot el paladar, amb els llavis arrodonits. La 

punta de la llengua es troba tocant els incisius 

inferiors. 

 

Pel que fa al seu espectre29: 

 

Es troben els 

principals cims al voltant 

dels 300Hz, 2000Hz, 

2500Hz i 3500Hz.  

 

 

 

29 LAURIANNE G., NIKOLA P., SIMON L., JIAYIN GAO, TAKEKI K. Analyse formantique des voyelles 
orales du français en contexte isolé : à la recherche d’une référence pour les apprenants de FLE. 
Conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2012, Jun 2012, Grenoble, France. pp.145-152. ffhalshs-
00977591f https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00977591/document [Consulta: 18 de maig 
de 2020] 

Il·lustració 17. Disposició de la boca per articular la /y/.  
https://www.verbotonale-phonetique.com/voyelles-
francais/ 

Il·lustració 18. Espectrograma d'una U francesa /y/ pronunciada per una 
dona catalanoparlant. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00977591/document
https://www.verbotonale-phonetique.com/voyelles-francais/
https://www.verbotonale-phonetique.com/voyelles-francais/


 

 

31 

 

3.3.2 La impostació 

S’entén com a impostació el procés de coneixement30 del propi instrument, 

la respiració, la dicció i articulació, per tal d’obtenir projecció, qualitat del so i un 

ús perllongat de la veu. Com hem vist al capítol 2.1, aquesta renovació tècnica va 

esdevenir durant el s. XIX, principalment a causa dels tenors, mitjançant el que 

s’anomena la cobertura del so31. Aquest procés pretén cercar la homogeneïtat del 

registre i, segons la soprano Carmen Bustamante (Bustos, Inés, cap. 4) 

s’aconsegueix deixant que el so arribi als ressonadors de cap sense abandonar els 

ressonadors de pit, fent ús de la cobertura, obtenint un espai major i més flexible 

en la zona velo faríngia i un petit descens de la laringe.  

 

3.4 La producció del so a la flauta travessera 

Com bé sabem, la flauta és un instrument de vent fusta en la que el so es 

produeix quan l’aire impacta amb el bisell, situat al costat dels llavis de l’intèrpret. 

Una vegada es produeix aquesta col·lisió, es crea una ona que recorre el tub, 

donant com a resultat la freqüència desitjada d’acord amb la digitació. Ara bé, de 

què dependrà la qualitat d’aquest so produït? Doncs en aquest apartat veurem 

quines eines té el o la flautista per a aconseguir variacions en el to resultant. 

La primera causa del so és l’aire, i aquest interacciona amb el músic durant 

la respiració. De la mateixa manera que hem explicat amb el cant, aquesta serà 

òptima quan s’ompli la part abdominal o inferior dels pulmons (coneguda com a 

respiració diafragmàtica). Com ja hem vist, aquesta permet una major capacitat 

respiratòria i control de la columna d’aire que s’exhala. Durant l’expulsió de l’aire 

es determinen nombrosos aspectes del so final: durada, color, qualitat, intensitat, 

 

 

 

30 BUSTOS, INÉS, op. Cit., p. 90. 
31 BUSTOS, INÉS, op. Cit., p. 94 
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potència, projecció, altura, etc. Tots aquests ítems variaran en gran mesura 

depenent del control que el flautista tingui sobre la seva expiració ja que la pressió, 

quantitat i inclús temperatura de l’aire propiciaran un tipus de so o un altre. 

Els factors que afecten la columna d’aire es poden dividir en quatre: 

velocitat, embocadura, quantitat i direcció. Tots aquests es veuen relacionats, de 

diferent manera, amb els temes tractats anteriorment com la postura corporal, la 

relaxació, els músculs de la cara i del coll, etc.  

Pel que fa a la posició del cos, ens trobam davant un dels instruments més 

poc ergonòmics, ja que es toca de costat (com bé indica el seu nom). El cos ha 

d’estar relaxat, però amb els braços prou allunyats de la caixa toràcica, permetent 

el màxim flux d’aire possible. El cap hauria d’estar mantingut per la coroneta, de 

manera semblant als cantants, tot i que es podria veure una mica inclinat cap a la 

dreta, ja que la flauta no sempre es troba paral·lela al terra (tot i que és la inclinació 

idònia). L’embocadura de la flauta s’ha de trobar ben subjectada a la mandíbula 

inferior, però deixant llibertat de moviment als llavis ja que de la seva flexibilitat 

depèn en gran mesura la qualitat del so. Malauradament, com diu Nancy Toff al 

seu llibre The flute book (p. 94): els instruments de vent es troben envoltats de 

misteri pel que fa a l’anàlisi de la seva producció del to, ja que és difícil, si no 

impossible, documentar aquestes tècniques de manera visual.32  

Per tant, trobam una gran quantitat d’indicacions sobre l’embocadura33, ja 

que és la única part visible de la maquinària necessària per a fer sonar 

l’instrument: grans flautistes i pedagogs com P. Taffanel, Ph. Gaubert, M. Moyse... 

han deixat reflectit als seus mètodes (indispensables dins la formació de qualsevol 

 

 

 

32 Traducció pròpia de: Wind instruments are shrouded in mystery when it comes to 
analyzing tone production because it is difficult, if not impossible, to document most of the 
techniques visually. 

33 TOFF, N, The flute book, p. 96 
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flautista) les seves opinions sobre la forma i la mida que ha de tenir el forat entre 

els llavis d’un flautista, en quina proporció s’ha de trobar situada damunt 

l’embocadura, etc. El mateix succeeix amb la posició de la mandíbula, si ha d’estar 

avançada o endarrerida, oberta o més be tancada... 

 

3.4.1 La sèrie d’harmònics en la flauta 

Com ja hem vist, la flauta és un instrument que funciona bàsicament amb 

harmònics34 ja que dins el seu àmbit de tres octaves i mitja, els flautistes no 

disposen d’una única digitació per a cada nota (veure taula de digitació a l’Annex): 

A la primera octava es troben les anomenades posicions reals (o fonamentals), la 

segona octava resulta de les mateixes combinacions amb una major pressió d’aire 

(obtenint el primer harmònic de cada una) i a partir de la tercera octava trobam 

una combinació entre notes purament harmòniques i d’altres amb lleus 

adaptacions (tot i que les notes es podrien obtenir només amb les posicions 

fonamentals, però d’aquesta manera s’estabilitza el so i l’afinació).  

 

 

 

A la imatge 4 podem observar la sèrie d’harmònics del C3 , nota més greu 

de la majoria de flautes travesseres, obtinguda de l’instrument emprant 

únicament la posició del C3 i canviant la pressió de l’aire que les produeix. Com 

podem veure, els sons resultants són, clarament, formants o freqüències 

harmòniques que la fonamental C3, equidistants entre ells. S’observa que gairebé 

tots els harmònics s’extreuen amb molta claredat, exceptuant el sisè i setè (Bb5 i 

 

 

 

34 LEIPP, E. (1984), Acoustique et musique, p 166. 

Il·lustració 19. Digitació del Do3 a la flauta 
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C6), ja que com es troben a molta distància de la fonamental requereixen una gran 

quantitat de pressió addicional. Aquest excés d’aire (overblowing, en anglès), 

produeix en la flauta l’anomenat aire residual: no tota la columna d’aire emesa pel 

flautista aconsegueix entrar dins el tub de la flauta i, en sortir a tanta velocitat, 

resulta en el so de l’aire friccionant. Aquest fet queda representat a 

l’espectrograma amb la gran quantitat de renou vermell i groc reflectit entre els 

harmònics de les notes en qüestió. 

 

 

3.5 Fonaments físics del so 

El so està produït per la propagació d’ones sonores, creades mitjançant la 

vibració d’un o més cossos, a través d’un mitjà físic, com l’aire. Com sabem, la 

música està formada per sons i silencis, però ara ens centrarem una mica més en 

quines són les característiques d’aquest so i de quina manera es pot alterar. 

Qualsevol ona sonora està formada per una freqüència fonamental (F0) i una sèrie 

d’harmònics (múltiples d’aquesta) que l’acompanyen, donant-li unes 

característiques audibles diferents d’una mateixa F0 amb distribucions variades 

dels mateixos harmònics. Aquests coneixements ens seran necessaris per a poder 

comprendre i analitzar les diferents proves que hem realitzat en relació a aquest 

treball. Posem un exemple: 

Il·lustració 20. Sèrie completa dels harmònics del Do3 a la flauta travessera 
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Prenent com a referència el La3 (nota de referència per a l’afinació dels 

instruments a 442Hz), hem enregistrat aquest so emès per una flauta. Després de 

processar-lo amb el software Sonic Visualiser (versió 4.01, 10 de desembre de 

2019, Centre of Digital Music al Queen Mary, Universitat de Londres), obtenim el 

gràfic del seu espectre harmònic. La imatge resultant està formada per un eix 

vertical on s’indica la freqüència del so (en Hertzs) i un eix horitzontal on es 

representen els sons i la seva durada (en segons), a més també es pot observar la 

intensitat (en dB) de cada un d’aquests segons el color. Es contemplen una sèrie 

de sons de manera simultània, ordenats un damunt l’altre. Si es consulta la 

freqüència d’aquests, s’obté el següent resultat: 

 

- Nota fonamental F0: A3 (442Hz). 

- Primer harmònic a freqüència doble de la fonamental: 8a – A4
 (884Hz) 

- Segon harmònic al triple de freq.: 12a –E4 (1326Hz) 

- Tercer harmònic al doble de freq. del primer harmònic: 15a – A5 

(1768Hz) 

- Quart harmònic: 17a – C#6
 (2210Hz) 

- Cinquè harmònic a la 19a – E6 (2652Hz) 

- Sisè harmònic, a la 21a – G6, amb una afinació molt baixa (3094Hz), no 

es pot representar de manera precisa al pentagrama però es tracta 

Il·lustració 21. Espectre harmònic del La3 a 442Hz 
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d’una mena de sèptima menor respecte a la fonamental fortament 

rebaixada. 

 

Al gràfic encara observam més marques horitzontals sobre les esmentades, 

però la seva intensitat és mínima en comparació amb les anteriors i, per tant, 

aporten molt poca informació rellevant al resultat final. Podem deduir que aquest 

funcionament s’estén de manera similar com podem veure al gràfic fins a 

l’harmònic 17, a partir del qual s’obtindrien distàncies més petites que un semitò. 

Per tant, el que determina que dues persones tocant la mateixa nota amb el 

mateix instrument (o cantant-la) sonin de manera diferent és la composició 

d’harmònics que extreuen de l’instrument o bé del seu cos. A aquestes ones que 

constitueixen, juntament amb la F0 el so final les anomenarem formants. 
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4. RECERCA 

 

L’objectiu d’aquest apartat és comprovar de quina manera el fer servir 

diferents vocalitats i espais ressonadors interns del músic varien la distribució 

d’harmònics del so resultant a la flauta. Per això, es farà servir com a mostra un 

exercici-tipus senzill, que anirem repetint a diferents altures durant el registre de 

la flauta. Per a poder comparar i aprofundir en les diferències entre les mostres, 

emprarem el software indicat, així com els enregistraments propis. 

 

Entorn de gravació 

Els enregistraments s’han realitzat amb una flauta Brannen Cooper 1585 a 

l’habitació que es mostra a les il·lustracions 21 i 22, amb una gravadora Zoom H4n 

Pro situada aproximadament al centre de l’habitació, a metre i mig de l’intèrpret.  

S’ha realitzat un estudi previ dels modus propis de l’estància35 per tal de 

comprovar si la cambra presentava qualque tipus d’acoblament freqüencial amb 

l’instrument que puguessin interferir en els resultats. Com es pot observar a 

l’annex IV, l’anàlisi conclou que l’habitació no presenta cap mode de ressonància 

molest per a l’instrument. 

 

 

 

 

35 Inicialment l’enregistrament s’havia de fer a un estudi de gravació, però donada la 
situació del COVID-19 i l’estat d’alarma s’ha hagut de fer amb mitjans propis. 
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Il·lustració 22. Modelatge 3D de l'habitació on s'enregistra: Planta. 

Il·lustració 23. Modelatge 3d de l'habitació on s'enregistra: Secció lateral 
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4.1 Prova: el canvi de vocal 

En aquest apartat comprovarem si el canvi de vocal interfereix als diferents 

factors del so, com podrien ser l’altura (afinació), potència, dinàmica i, en 

definitiva, el color. Es prendrà com model el La3 (442Hz) esmentat anteriorment, 

que forma part de l’octava greu de la flauta, així com els seus respectius a l’octava 

mitja (La4  884Hz) i sobreaguda (La5 1768Hz). 

Dels diversos espectres obtinguts dels experiments s’analitzaran els 

següents ítems, amb la finalitat de fer la comparació més senzilla i clara: 

- Afinació: s’indicarà entre quines freqüències es mouen cada un dels 

sons enregistrats. Es tindrà en compte l’espectre audible36 per a l’ésser 

humà, que si bé comprèn dels 20 als 20000Hz, se sap que no són 

perceptibles per tothom fins els 64Hz i que a partir dels 4097Hz 

comença a resultar molest i inclús maliciós per a l’oïda. 

- Intensitat (mínima i màxima): com varien els dB de cada un dels sons 

segons la vocal. S’observarà que els dB captats són nombres negatius. 

Els sistemes digital mesuren l’amplitud del so amb dBFS (decibels full 

scale)37, i aquesta escala pren el 0 com a valor màxim. 

- Precisió de l’atac: observarem si la vocal facilita que totes els formants 

sonin a l’hora o no. Gràcies al software podem veure amb precisió la 

diferència de temps entre el començament de tots els formants,  i 

també com es mantenen durant el transcurs i final de la nota. 

 

 

 

36  LEIPP, E. (1984), Acoustique et musique, pp. 150-151 
37 PRICE, J., Understanding dB. Professional Audio, (2007). 

http://www.jimprice.com/prosound/db.htm#dBFS [Consulta: 10 de maig de 2020] 

http://www.jimprice.com/prosound/db.htm#dBFS
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- Claredat: compararem amb quina vocalització s’observa un so més pur, 

o bé, més interferència causada per l’aire residual de la flauta. Els 

espectrogrames que presentin unes formants més definides i menys 

renou de fons seran aquells que presentin major qualitat sonora. 

- Per finalitzar, destacarem quina o quines de les freqüències 

harmòniques són més presents, per veure com afecten els canvis a 

cada un de els formants . 

 

Primer, s’ha enregistrat amb la flauta una mostra neutral, sense pensar en 

cap alteració, com a element de control. Com es veu a la imatge 6, el La3 està 

format per tots els seus harmònics (indicats anteriorment). Seguidament, s’han 

observat les diferències dels espectres amb cadascuna de les vocals. Aquí les 

representacions de les modificacions del La3. 

 

A continuació farem una descripció dels ítems sobre cada una de les tres 

notes de l’element de control, per tal de conèixer de manera més detallada el punt 

de partida: 

Il·lustració 24. Mostra neutral del A3, A4 i A5 
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1. A3 

- Afinació F0: compresa entre 430 i 473Hz (A3 – 37c38, A#3 + 28c). 

- Intensitat sonora: (-30 dB, -24dB). 

- Precisió: l’atac es prou simultani, però s’observa com els harmònics 

2, 4, i 5 apareixen una mica més tard (0,2s aproximadament). El 

mateix suceeix cap el final de la nota, ja que són els primers en 

desaparèixer. 

- Claredat: els formants es veuen de manera definida, no s’aprecia 

aire residual de fons. 

- Composició: a part de la F0, els formants que intervenen en major 

grau en la composició del so són els harmònics 1 i 3. 

 

2. A4 

- Afinació F0: compresa entre 850 i 939Hz (A4 – 45c, A#4 + 20c). 

- Intensitat sonora: (-33 dB, -25dB). 

- Precisió:  l’atac és prou precís. Els harmònics 3, 4, i 5 comencen 

0,16s més tard, però després es mantenen. L’harmònic 1 presenta 

inestabilitat a partir dels 0,4s. 

- Claredat: tot i que observam formants fantasma (es veuen molt 

tènuament ja que són propis del La3, però no pertanyen al La4) que 

 

 

 

38 La c fa referència als cents, mínima unitat en acústica musical. Un cent es correspon 
amb una centèsima part d’un semitò en el sistema d’afinació temperada. 
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ens recorden que aquesta nota en l’instrument no és més que un 

harmònic del La3, l’emissió és neta. No s’aprecia renou de fons. 

- Composició: gran presència de l’harmònic 2, al mateix nivell fins i 

tot que la F0.  

 

3. A5 

- Afinació F0: compresa entre 1721,79H i 1879,17Hz (A5 – 46c, A#5 + 

6c). 

- Intensitat sonora: (-20 dB, -15dB). 

- Precisió: l’atac presenta freqüències estranyes instantànies, totes 

elles harmònics de la vertadera fonamental La3 (C5, E5, C#6, E6, G6, 

B6, D#7 i A7). Aquestes es podrien deure a un excés de pressió per a 

l’atac, ja que després es regula i s’esvaeixen. L’harmònic 1 (A6) 

s’esvaeix als 1,9s i el núm. 2 (E7) als 0,9s. Aquest fet es pot relacionar 

al fet que la nota fonamental ja és prou aguda i, per tant, els seus 

harmònics superiors no es poden apreciar. Malgrat això, la 

freqüència fonamental és molt més intensa que la resta de 

formants, així que aquests fets són poc perceptibles. 

- Claredat: tornen apareixer les freqüències fantasma a les notes A4, 

E5, C#6 i A7. 

- Composició: la F0 es mostra protagonista, amb els tres primers 

harmònics per sobre, de manera una mica inestable. 

Després de recollir tota aquesta informació sobre la mostra, es realitzarà 

el mateix procés amb cada una de les vocalitats per a poder mantenir una 

comparació. Cal destacar que, com que per tocar la flauta es requereix una 

possició quasi tancada dels llavis i, per tant, la vocalització es realitza a nivell 

intern, sense alterar el primer formant que comporta l’apertura de la mandíbula.
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Seguidament s’ha enregistrat una mostra cantada de les vocals a estudiar. L’espectrograma resultant és el següent:

Il·lustració 25. Espectrograma vocals cantades 
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Del gràfic s’han extret els valors dels formants, a fi de comparar-los amb els de les vocals parlades indicats al capítol 3.3.1 

   /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ /y/ 

VEU PARLADA 

F1 1500Hz 500Hz 500Hz (500-1000Hz) 500Hz 300Hz 

F2 3000Hz 2500Hz 3000Hz 3500Hz 4000Hz 2000Hz 

F3 4000Hz (3500-4000Hz) 4500Hz 4000Hz - 2500Hz 

F4 - 4500Hz - - - 3500Hz 

VEU CANTADA 

F1 (200-1000Hz) (200-500Hz) (200-500Hz) (200-1000Hz) (200-1000Hz) (200-500Hz) 

F2 (3000-3500Hz) (1500-2500Hz) (1500-2500Hz) (3000-3500Hz) (2500-3500Hz) 1500Hz 

F3 (4500-5500Hz) (3000-3500Hz) 3500Hz (5000-5500Hz) (5500Hz) 2500Hz 

F4 (7700-8200Hz) (5000-8000Hz) (5000-9500Hz) (7500-8500Hz) (7500-8500Hz) 3000Hz 
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El primer que s’observa es que a la veu cantada la freqüència més baixa 

sempre es correspon amb els 200Hz. Això es deu a que la mostra ha estat 

enregistrada per un home cantant el La2
39 (amb freqüència 221Hz, que s’ha 

arrodonit a 200 quan s’ha interpretat de l’espectrograma). Les vocals de mostra 

parlada han estat pronunciades per una dona i, per tant, es manté aquesta 

diferència d’aproximadament una octava entre les veus masculines i femenines.  

Pel que fa a les diferències numèriques, trobam valors que sí s’aproximen, 

com la F1  de tots els sons, però en canvi els formants cantats es disparen al voltant 

dels 3000Hz. Això es deu a l’anomenat formant del cantant40, un fet pel qual 

s’observa en els cantants d’òpera un increment d’intensitat i harmònic al voltant 

d’aquesta freqüència. Aquesta característica és la que permet que la veu sigui 

audible per sobre de l’orquestra o altre tipus d’acompanyament. 

Per tant, s’espera que les proves fetes fent sonar la flauta amb les diferents 

vocalitats tinguin uns resultats semblants als de les vocals cantades. 

 

 

 

39 S’ha triat el La perquè és la nota sobre la qual s’ha realitzat la investigació. 
40 GEORGIA STATE UNIVERSITY, HyperPhysics, Department of Physics and Astronomy (2016), 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Music/singfor.html#c2 [Consulta: 17 de maig de 
2020] 

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Music/singfor.html#c2
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Anàlisi dels enregistraments 

Vocalitat “A” 

 

1.    A3 

- Afinació F0: entre 430, 66 i 473, 73Hz (A3 - 45c, A#3 + 20c) 

- Intensitat sonora: (-26dB,-24dB) 

- Precisió: Els harmònics 4 i 5 apareixen 0,1s més tard i no presenten 

estabilitat. La fonamental i els dos primers, en canvi, apareixen de 

manera sòlida i en intesitats semblants. 

- Claredat: l’emissió és clara, però s’aprecia una mica de renou de 

fons a partir del 4t harmònic. 

- Composició: principalment F0, i els harmònics 1, 2 i 3. A partir del 4t 

apareixen especialment febles, amb l’excepció del 5è. 

 

2. A4 

- Afinació F0: 904,39 – 947,46Hz (A4 – 39c, A#4 + 20c) 

Il·lustració 26. A3, A4 i A5 vocalitzant una "A" 
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- Intensitat sonora: (-25dB, -18dB) 

- Precisió: l’atac de F0 i harmònic 1 és correcte. Sorgeix un retard de 

0,25s a partir de l’harmònic 3. 

- Claredat: trobam un espectre fantasma a 1290Hz (correspon amb 

el segon harmònic de A3). També renou entre 2180 i 3300Hz. 

- Composició: majoritàriament F0 i harmònic 1, en menor mesura 

harmònic 2 i quasi res H3 i H4. 

 

3. A5 

- Afinació F0: 1756,72 – 1808,79Hz (A5 – 2c, A5 + 39c) 

- Intensitat sonora: (-28dB, -15dB) 

- Precisió: Atacs instantanis a C5, E5, B6, D#7 i A7, amb les 

corresponents freqüències fantasma. 

- Claredat: Renou de fons entre els 2100 i els 3400Hz. La F0 es mostra 

molt inestable, sofrint diverses interrupcions. 

- Composició: F0 i H1 (especialment). 
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Vocalitat “E” 

 

1. A3 

- Afinació F0: 430,66 – 516,79 Hz (A3 – 45c, A#3 + 20c) 

- Intensitat sonora: (-24dB, -21dB) 

- Precisió: L’atac és correcte fins H4. H3 presenta interrupcions 

destacades durant el transcurs de la nota. La F0 i H1 s’observen 

estables. 

- Claredat: No apareix renou de fons, tot i que els harmònics a partir 

d’H4 es mostren irregulars. 

- Composició: F0, H1 i H2, especialment. 

 

2. A4 

- Afinació F0: 904,39 – 947, 46Hz (A4 + 39c, A#4 + 20c) 

- Intensitat sonora: (-20dB, -16dB) 

Il·lustració 27. A3, A4 i A5 vocalitzant una "E" 
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- Precisió: Les principals formants mostren un atac correcte. 

Apareixen de nou freqüències fantasma a A3, E5, C#6 i G6. 

- Claredat: Renou entre 2100 i 3600Hz. 

- Composició: els formants decreixen en intensitat a mida que es puja 

en alçada. Destaquen F0 i H1, H2 i H3. 

 

3. A5 

- Afinació F0: 1765,72 – 1851,86Hz (A5 – 2c, A5 + 39c) 

- Intensitat sonora: (-24dB, -13dB) 

- Precisió: Atacs i presència fantasma a C5, E5, C#6, E6, G6, B6 i D#7. 

- Claredat: Es manté el renou entre els 2100 i 3600Hz (que 

comparteix freq. amb vàries de les notes comentades a l’apartat 

precisió). 

- Composició: gran presència de F0 i H1. L’H2 és feble i l’H3 quasi 

inexistent. 
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Vocalitat “I” 

 

1. A3 

- Afinació F0: 430,66-516,79Hz (A3 – 45c, A#3 + 20c) 

- Intensitat sonora: (-25dB, -21dB) 

- Precisió: L’atac és imprecís, ja que els harmònics sorgeixen 0,1s 

després. A més, van perdent força a mida que la nota acaba. 

- Claredat: els harmònics es mostren oscil·lants, amb interrupcions. 

No hi ha renou de fons. 

- Composició: F0, H1 i H2. 

 

2. A4 

- Afinació F0: 904,35 – 947,61Hz (A4 + 39c, A#4 + 20c) 

- Intensitat sonora: (-21dB, -18dB) 

Il·lustració 28. A3, A4 i A5 vocalitzant una "I" 
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- Precisió: H1, H3 i H4 tenen un retard de 0,2s  que s’incrementa a 

mida que augmenta la freqüència. 

- Claredat: renou recurrent a la franja central, al voltant del E5 (H2). 

- Composició: es detecten freqüències fins l’H7. L’H1 és prou dèbil. 

 

3. A5 

- Afinació F0: 1765,72 – 1851,86Hz (A5 – 2c, A#5 – 20c) 

- Intensitat sonora: (-20dB, -16dB) 

- Precisió: Atac problemàtic a H2 i H3 

- Claredat: apareixen ressonàncies fantasma a C5, E5, C#6, E6, F6(?), G6, 

B6 i A#7 (?) 

- Composició: F0, H1. La resta són prou febles. 
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Vocalitat “O” 

 

1. A3 

- Afinació F0: 430,66 – 473,73Hz (A3 – 45c, A#3 + 20c) 

- Intensitat sonora: (-26dB, -24dB) 

- Precisió: La nota tarda 0,1s en construir-se amb tots els seus 

harmònics. 

- Claredat: No s’aprecia renou o interferències. 

- Composició: La F0 i H1, H2. 

 

2. A4 

- Afinació F0: 861,33 – 947,61 (A4 – 45c, A#4 + 20c) 

- Intensitat sonora: (-29dB, -21dB) 

- Precisió: L’atac és clar, al final es perden H1 i H3. 

- Claredat: trobam qualque renou entre els 3053 i 3367Hz. 

Il·lustració 29. A3, A4 i A5 vocalitzant una "O" 
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- Composició: La F0 i H1, H2. 

 

3. A5 

- Afinació F0: 1765,72 – 1851,86Hz (A5 – 2c, A#5 – 20c) 

- Intensitat sonora: (-20dB, -14dB) 

- Precisió: H1, H2 i H3 es tallen en sec a 1s. 

- Claredat: s’aprecien interferències a  

- Composició: E5, C#6, i F6(?) 
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Vocalitat “U” 

 

1. A3 

- Afinació F0: 430,66 – 473,73Hz (A3 – 45c, A#3 + 20c) 

- Intensitat sonora: (-27dB, -24dB) 

- Precisió: A partir de H2 s’observen interrupcions. 

- Claredat: No s’aprecia renou. 

- Composició: F0 i H1. 

 

2. A4 

- Afinació F0: 904,39 – 947,46Hz (A4 + 39c, A#4 + 20c) 

- Intensitat sonora: (-27dB, -21dB) 

- Precisió: H1 i H2 apareixen amb un retard de 0,25s. 

- Claredat: Renou entre els 2000 i 3400Hz. 

- Composició: La F0 i H1, H2. 

Il·lustració 30. A3, A4 i A5 vocalitzant una "U" 
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3. A5 

- Afinació F0: 1765,72 – 1808,79Hz (A5 – 2c, A5 + 39c) 

- Intensitat sonora: (-19dB, -14dB) 

- Precisió: Trobam atacs fantasma a l’E5 i C#6. 

- Claredat: Renou entre el C#6 i G#6. 

- Composició: F0 especialment present. 

 

Vocalitat /y/ 

Aquesta vocal s’ha enregistrat en un moment posterior que les anteriors, 

ja que s’ha volgut comprovar com aquest so (un dels més plens d’harmònics a 

l’hora de cantar) afectava a la flauta41. 

Com es pot veure a la següent il·lustració, el que crida l’atenció és la gran 

quantitats d’harmònics que comporta fer servir aquesta vocal. Si ens fixam a la 

columna pertanyent al La5, podem veure que aquests es distribueixen dins tot 

l’espectre audible de l’ésser humà, arribant als 20000Hz. 

 

 

 

  

 

 

 

41 Com s’ha explicat a l’apartat Entorn de gravació, donada la situació d’estat d’alarma a 
causa de la COVID-19, s’han intentat reproduir les condicions originals d’enregistrament de les 
primeres 5 vocals, per tal d’obtenir uns resultats el més fiables possibles.  
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1. A3 

- Afinació F0: 430,66 – 473,73Hz (A3 – 45c, A#3 + 20c) 

- Intensitat sonora: (-24dB, -14dB) 

- Precisió: Atac i conclusió precisos. 

- Claredat: No s’aprecia gaire bé cap tipus de renou, exceptuant 

entre A5 i C#6. 

- Composició: F0, H1, H2 (especialment), H3, H4 i H5. 

 

 

Il·lustració 31. A3, A4 i A5 vocalitzant una /y/ 
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2. A4 

- Afinació F0: 904,39 – 947,46Hz (A4 + 39c, A#4 + 20c) 

- Intensitat sonora: (-23dB, -16dB) 

- Precisió: s’observen imprecissions a partir de H4. 

- Claredat: Es perceben de forma fantasma els harmònics propis de 

A3. 

- Composició: La F0 i H1, H2. 

 

3. A5 

- Afinació F0: 1765,72 – 1851,86Hz (A5 – 2c, A#5 -20c) 

- Intensitat sonora: (-19dB, -10dB) 

- Precisió: els harmònics imparells presenten interrupcions al mig. 

- Claredat: Es perceben de forma fantasma els harmònics propis de 

A3. 

- Composició: F0 , H1, H2, H3 i H4, tot i que s’aprecien més harmònics 

fins els 20000Hz. 
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Taula comparativa 

En la següent taula apareixen, de forma resumida, part de les dades 

extretes dels experiments anteriors per tal de facilitar-ne la comparació. Els 

apartats precisió i claredat no s’hi han inclós ja que no es tracten de nombres o 

valors concrets, sinó interpretacions del mateix espectrograma. 

 

    Afinació F0 Intensitat Components 

MOSTRA 

A3 A3 – 37c, A#3 + 28c (-30 dB, -24dB) F0, H1, H3 

A4 A4 – 45c, A#4 + 20c (-33 dB, -25dB) F0, H2 

A5 A5 – 46c, A#5 + 6c (-20 dB, -15dB) F0, H1, H2 

/a/ 

A3 A3 - 45c, A#3 + 20c (-26dB, -24dB) F0, H1, H2, H3 

A4 A4 – 39c, A#4 + 20c (-25dB, -18dB) F0, H1 

A5 A5 – 2c, A5 + 39c (-28dB, -15dB) F0, H1 

/e/ 

A3 A3 – 45c, A#3 + 20c (-24dB, -21dB) F0, H1, H2 

A4 A4 + 39c, A#4 + 20c (-20dB, -16dB) F0, H1, H2, H3 

A5 A5 – 2c, A5 + 39c (-24dB, -13dB F0, H1 

/i/ 

A3 A3 – 45c, A#3 + 20c (-25dB, -21dB) F0, H1, H2, H3 

A4 A4 + 39c, A#4 + 20c (-21dB, -18dB) 
F0, H2, H3, H4, H5, 

H6, H7 

A5 A5 – 2c, A#5 – 20c (-20dB, -16dB) F0, H1 

/o/ 

A3 A3 – 45c, A#3 + 20c (-26dB, -24dB) F0, H1, H2, H3 

A4 A4 – 45c, A#4 + 20c (-29dB, -21dB) F0, H1, H2 

A5 A5 – 2c, A#5 – 20c (-20dB, -14dB) F0 

/u/ 

A3 A3 – 45c, A#3 + 20c (-27dB, -24dB) F0, H1 

A4 A4 + 39c, A#4 + 20c (-27dB, -21dB) F0, H1, H2 

A5 A5 – 2c, A5 + 39c (-19dB, -14dB) F0, H1 

/y/ 

A3 A3 – 45c, A#3 + 20c (-24dB, -14dB) 
F0, H1, H2 (+), H3, 

H4, H5 

A4 A4 + 39c, A#4 + 20c (-23dB, -16dB) F0, H1, H2 

A5 A5 – 2c, A#5 – 20c (-19dB, -10dB) 
F0, H1, H2, H3, H4 i 

fins 19600Hz 
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Després, per tal de fer més clares les similituds i/o diferències, hem gravat els tres La de les diferents octaves com una mateixa nota llarga 

durant la qual es produïen els esmentats canvis vocàlics (cal recordar que la /y/ ha estat afegida a posteriori):

Il·lustració 33. Canvi de vocals a l’A3 Il·lustració 32. Canvi de vocals a l’A4 
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  Il·lustració 34. Canvi de vocals a l'A5 
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5. CONCLUSIONS 

 

De l’observació i comparació dels espectrogrames n’extraiem les següents 

conclusions: 

En el so /a/, tant parlat com cantat trobam una vocalitat oberta, on la 

mandíbula assoleix la màxima obertura. Tot i que en els seus formants parlats no 

trobam freqüències molt greus, a l’hora de tocar pensant amb una /a/, si que les 

obtenim. Aquest fet propicia que les fonamentals i els primers harmònics 

destaquin damunt la resta, donant a la nota així una sensació d’apertura i 

estabilitat. A mesura que es va pujant en el registre de l’instrument es requereix 

més pressió d’aire i això és difícil d’aconseguir amb un gran espai dins la boca, i és 

per això que trobam l’espectrograma de la tercera octava una mica irregular. 

Amb la /e/, com amb la /i/ ens trobam amb un fet similar: com que es 

tracten de les vocals més horitzontals, provoquen un estirament lateral als llavis, 

contraproduent pel flautista. És per això que són les dues vocals en què s’aprecia 

més renou de fons, doncs l’aire emès per l’instrumentista es desvirtua a la sortida 

dels llavis i es dispersa, sense entrar en l’instrument, creant aquest aire “residual” 

(el forat s’estira, essent més ample que el propi forat del cap de l’instrument i sona 

l’aire que fricciona contra la flauta i es perd). Aquest fet es pot apreciar 

especialment en la intensitat de la /i/, prou inferior que la de la /a/.  

En la /o/ i /u/ trobam també dos casos semblants. Aquestes dues vocals 

comparteixen de manera bastant exacta la distribució dels formants parlats i 

cantats i, a més, amb una gran participació per part dels més greus, fent que siguin 

molt estables. En quant a la flauta ens trobam davant el mateix fet: els harmònics 

més greus són els més intensos. Això justifica que es tractin de dues vocalitats 

especialment potents, amb un so molt ple i centrat. Si ens centram als llavis (que, 

com hem vist abans tenen molt a dir sobre la qualitat del so) veurem que el forat 

és pràcticament redó, essent la u una mica més tancada que la o. Amb aquesta 

morfologia s’aconsegueix que pràcticament tot l’aire entri dins l’instrument, 

atorgant al so les característiques esmentades. 
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Seguidament, es volen comparar les diferents característiques vocàliques 

amb la prova neutral de mostra. Per enregistrar aquesta, es va intentar mantenir 

una postura natural, sense cap inclinació vocàlica. En general, s’observa que a 

totes les vocals es percep una lleu correcció de l’afinació, que es centra i baixa 

lleugerament. Això crida l’atenció ja que tots els enregistraments es varen fer de 

forma contínua, per intentar que les condicions de gravació sofrissin les mínimes 

alteracions possibles (a excepció de la /y/, com s’ha explicat). Quan es compara la 

mostra amb la /a/, s’aprecia que la vocalització guanya intensitat als harmònics a 

les formants més greus, així com potència de so en el A3 i A4. Això propicia que, 

com hem comentat anteriorment, la A aconsegueixi un so més estable i assentat. 

En quant a la /e/, trobam més presència dels harmònics aguts principalment al A4, 

fet que es pot relacionar amb la sensació d’afinació més alta, tot i que els 

indicadors freqüencials no ho marquin així. També es troba una major intensitat 

en el A3 i A4. Si parlam de la /i/, ens trobam amb un fet semblant al de la /e/: 

s’intensifiquen les mateixes notes i encara s’afavoreixen més els harmònics aguts 

(i també la sensació d’afinació tirant cap amunt) de l’A4. Els resultats de la /o/ es 

poden relacionar amb els de la /a/, ja que es centren els harmònics greus 

(especialment A5, que té gran presència de la fonamental i pràcticament cap dels 

seus harmònics)- Amb la /u/ es guanya en harmònics aguts i intensitat, però 

mantenint la presència de les Fo, cosa que permet que el so es mantingui més 

estable i ple que no amb la /e/ i la /i/, respecte a la mostra. La darrera vocalitat, la 

/y/ és la més diferenciada de la mostra i de totes les altres vocals: com hem 

comentat, té un gran nombre d’harmònics i alhora manté la intensitat de les seves 

freqüències més baixes, aconseguint un so estable però amb gran projecció. 

 Pel que fa a la comparació gràfica dels espectres, trobam que la relació 

entre F0 i els seus harmònics al A3 es pràcticament la mateixa entre la mostra i la 

gravació de la /a/. Si ens fixam en l’A4, observam que es relaciona amb la /o/ i, en 

menor grau, la /u/, per la seva debilitat en l’H1. Per últim, si parlam del A5, podem 

veure com també es correspon amb la /o/ i la /u/, ja que la resta de vocals 

presenten interrupcions en els harmònics. 
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Després d’observar aquests resultats, ens hem demanat què passaria si es 

realitzàs el mateix procés amb una vocal molt eficaç pels cantants: la /y/. Aquest 

so és important ja que atorga la ressonància al voltant dels 3000Hz, l’anomenat 

formant del cantant. És per això que la investigació damunt aquest so s’ha fet a 

posteriori. Quan s’ha observat el so, s’ha vist amb sorpresa que els 

enregistraments fets en aquest moment comptaven amb una distribució 

d’harmònics molt superior als anteriors, especialment a la tercera octava. Pel que 

fa a l’anàlisi parlat i/o cantat, es veu que distribueix molt bé la seva intensitat al 

llarg de tot el seu espectre, donat que els harmònics greus es mostren gairebé 

igual de potents que els més aguts. És per tant, la vocal idònia per aconseguir fer-

se sentir sobre qualsevol acompanyament, especialment si es toca en el registre 

més agut de l’instrument. Ens agradaria destacar especialment el fet que 

s’observin harmònics fins els 20000Hz, el llindar d’oïda humana. 

Com hem comentat, es va llençar una enquesta amb la intenció de 

comparar les apreciacions personals amb les dels participants, i també saber si les 

podríem contrastar amb els resultats experimentals. Malauradament, les 

respostes no se cenyien completament al sentit de la pregunta i la informació no 

ha estat del tot útil, més que per comprovar que els instrumentistes de vent i 

cantants no tenen aquesta percepció interdisciplinària tècnica que sí 

comparteixen el treball i l’autor. 

Finalment, pel que fa als resultats de la recerca, s’ha de ressaltar 

principalment el fet que trobam en la /y/ l’articulació més indicada pel que fa a la 

projecció i estabilitat de la flauta, ja que és la que compta amb més harmònics 

però manté la intensitat a les freqüències més baixes, com s’ha comentat 

anteriorment. Tot i això, esperàvem veure justificada la hipòtesi de partida d’una 

manera més ferma i no ha estat així. Per una banda es podria deure a les 

circumstàncies en què s’ha donat la investigació: inicialment havia de dur-se a 

terme a un estudi, amb gent especialitzada que pogués guiar els diferents 

experiments, i també aportar informació i comentaris sobre les anàlisis i els 

resultats per tal de dirigir-los d’una manera més adient. Per l’altra, potser les eines 

o recursos que el cant podria aportar a la flauta no són tants com es pensaven 
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inicialment i els canvis no són el suficientment rellevants com per aparèixer 

reflectit a investigacions com aquesta.  

Tot i que els resultats no hagin estat els esperats originalment, la sensació 

d’arribada a aquests és de satisfacció, ja que el procés d’investigació i recerca ha 

estat molt gratificant. Citant Konstantino Kavafis al seu poema Ítaca42:  

 

Ítaca t'ha donat el bell viatge, sense ella no hauries sortit. 

I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat. 

Savi, com bé t'has fet, sabràs el que volen dir les Ítaques. 

 

  

 

 

 

42 KAVAFIS, K. (1975), Un viatge a Ítaca, Adaptació de Lluís Llach sobre una versió catalana 
de Carles Riba http://www.lluisllach.cat/catala/itaca.htm [Consultat 20 de maig de 2020] 

http://www.lluisllach.cat/catala/itaca.htm
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ANNEX I – El repertori per a flauta amb orígens vocals 

 

Per a concloure aquesta investigació, hem trobat útil presentar una petita 

relació que reculli algunes de les peces més representatives d’aquella part del gran 

repertori escrit per a la flauta en què les obres que hi apareixen tenen totes una 

concepció original: la proximitat de la flauta amb la veu. Així doncs, trobarem dins 

aquest llistat un seguit de cantates i àries barroques on la veu solista i el traverso 

es comporten pràcticament de forma idèntica, fantasies operístiques on els 

compositors posen en veu de la flauta els moments més brillants de la seva obra, 

i d’altres més peculiars, com veurem a continuació. 

 

- Chant de Linos, A. Jolivet (1946). 

- Variacions per a flauta i piano sobre “Trockne Blumen”, de La Bella 

Molinera, F. Schubert (1824). 

- “Ària de Lensky”, de l’òpera Eugen Onegin, P. I. Tchaikovsky (1831), 

transcripció d’Emmanuel Pahud. 

-  Fantaisie brillante sur “Carmen”, F. Borne (1900) 

- Grande Fantaisie sur “Mignon”, P. Taffanel ( 

- Fantaisie sur “Der Freischutz”, P. Taffanel ( 

- Variacions sobre “Non più mesta”, de La cenerentola, F. Chopin (1824-

1830) 

- Variazioni su “La ci darem la mano”, S. Mercadante  

- “Sol da te, mio dolce amore” de l’òpera Orlando Furioso d’A. Vivaldi 

- “Aus liebe” de la Passió segons Sant Mateu BWV 244 – J. S. Bach 

- Sis lieder per flauta i piano – Th. Boehm 
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ANNEX II – Entrevistes 

 

En aquest apartat s’han plantejat una sèrie de qüestions a professionals del 

món de la música que, durant el desenvolupament de la seva carrera, s’han vist 

en la situació que planteja el treball: la convivència de la disciplina vocal amb la 

instrumental. 

1. Quina de les dues (o més) especialitats interpretatives et va cridar 

la atenció primer? 

2. En quin moment decideixes formar-te en una altra disciplina (sigui 

el cant o l’instrument de vent)? Per què? 

3. De quina manera creus que t’han ajudat els coneixements sobre la 

veu en la teva evolució com instrumentista? 

4. Pel que fa a la respiració, de quina forma creus que s’assemblen o 

es diferencien? 

5. Quins avantatges i inconvenients creus que t’han proporcionat? 

6. Recomanaries la formació vocal per als instrumentistes de vent 

com a eina addicional, i viceversa? 

7. Creus que seria útil extreure una sèrie d’exercicis (simulant les 

vocalitzacions) per a treballar aquests aspectes, o viceversa? 

 

Les respostes a aquestes es poden consultar al següent enllaç 

https://drive.google.com/file/d/1ANR0XNYdTNV2-QYDhUQum5G7JbVP5zDV/view?usp=sharing 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1ANR0XNYdTNV2-QYDhUQum5G7JbVP5zDV/view?usp=sharing
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ANNEX III – IMATGES I GRÀFICS 

 

Taula de digitació de la flauta travessera  

35.Extret de https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/common/images/flute/fingering.pdf 

https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/common/images/flute/fingering.pdf
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ANNEX IV – ESTUDI DE MODUS PROPIS - Joan Vila 
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