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Prefaci

“Ei Nil, això sona increïble!” — em deia el meu cosí mentre tocava dues
notes en aquell piano. Un piano vell, ple de pols, lleugerament desafinat però
que conservava un so autèntic i brillant. “Doncs això tan increïble és només
un interval consonant, concretament de tercera major” — li vaig contestar
jo. “I això què et sembla?” Vaig començar a fer sonar tots els intervals que
coneixia: octaves, quintes, quartes, terceres... I també intervals dissonants
com segones o sèptimes. “Aquests últims sonen fatal” — em contestava ell.
La meva àvia, també present en aquell moment, ratificava l’apreciació del
meu cosí: els primers intervals sonaven millor que els darrers. Les quintes i
les octaves encaixaven perfectament i et feien sentir com a casa. En canvi,
intervals com les segones, tan sols d’escoltar-los apareixien ganyotes a la
cara de tothom. “És clar, els primers intervals són consonants i els darrers
dissonants” — comentava jo com a bon músic.

La meva capacitat per distingir intervals no canviava el fet que les con-
sonàncies seguien sent més agradables pel meu cap que les dissonàncies. Tot
i que l’experiència en l’escolta de la música i la capacitat d’apreciació de
tot tipus de sonoritats que obté qualsevol músic amb els anys era un factor
present en mi, no hi havia res com un interval d’octava: un so totalment
perfecte que podia escoltar temps i temps sense cansar-me’n. Què tenia
aquell interval que el feia tan especial? Entenia que, agrupant les notes del
piano, podia trobar tota mena de combinacions que sonessin millor o pitjor,
però... i si canviés l’afinació de les notes? Podria augmentar la seva con-
sonància? La qüestió era: podria tocar nous intervals que sonessin encara
millor que una quinta, o una octava? I si les notes musicals establertes fins
ara fossin tan sols una limitació de tot plegat? I divagava fins a preguntar-
me: Per què hem de mantenir intervals dissonants si no ens agraden? I
l’escala musical? Podríem fer que en lloc de contenir 12 notes en tingués
13? O qualsevol altre número?

Aquesta petita anècdota mostra el meu interès des de ben petit en tot
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PREFACI

allò referent al so i a la música. En la mateixa mesura, els números tam-
bé eren un misteri per mi; amb només tres anys em dedicava a comptar
qualsevol matrícula de cotxe o número de les cases prop d’on vivia. Des
de llavors, sabia que la música i les matemàtiques tenien molt en comú.
Aquest treball, doncs, el dedico al meu nen interior, qui encara sense saber
res d’aquest món, no parava de comptar i de cantar a cada lloc i a cada
moment.

Finalment, m’agradaria agrair a les persones que m’han ajudat a realit-
zar aquest treball. Per una banda a la meva família i especialment als meus
pares, els quals m’han proporcionat suport sobretot en la part musical, ja
que sense ells no hauria pogut completar la informació tant a fons. I per
altra banda al meu director, en Jordi Taixés Ventosa, per haver-me aconse-
llat notablement en cadascuna de les parts del projecte i haver mostrat una
implicació destacable que agraeixo personalment.
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Resum

Les matemàtiques i la música han estat sempre molt relacionades, i un dels
camps on podem observar de primera mà aquesta afirmació és l’afinació i
els temperaments musicals. Al segle XI aC Pitàgores de Samos va descobrir
els fonaments de la música experimentant amb les longituds de les cordes.
Va observar que si fem vibrar dues cordes, una de longitud L i l’altra de
longitud L/2, obtenim l’interval més consonant que existeix: l’octava, de
raó 2:1. A partir d’aquí, va seguir investigant amb les longituds de les cordes
i va establir també les raons de 3:2 i 4:3, corresponents als intervals bàsics
de quinta perfecta i de quarta perfecta respectivament.

Aquest descobriment va ser la base per a la creació del primer tempe-
rament musical important de la història: la gamma pitagòrica. Aquest és
un sistema basat en quintes perfectes de raó 3:2. A partir d’una nota de
referència, apliquem sals de quinta ascendents; és a dir, multipliquem la fre-
qüència inicial (fi) per 3/2 reiteradament per obtenir les noves freqüències
que seran les notes del sistema. És necessari dividir la freqüència entre 2 en
alguns punts per obtenir les noves freqüències en una mateixa octava (entre
els valors fi i 2fi).

El problema principal d’aquest temperament és que després d’aplicar 12
salts de quinta i haver descobert les 12 freqüències que equivaldrien a les
12 notes d’avui dia, la freqüència final (ff ) no es correspon amb la fi. Per
tant, per tancar el cercle es fa una aproximació i es rebaixa un dels salts de
quinta en una coma pitagòrica. S’anomena coma pitagòrica a la diferència
entre una quinta perfecta i una quinta reduïda en la mesura necessària per
tancar el cercle de quintes. Com que la reducció de la quinta és molt gran
i fa que la quinta en qüestió sigui impracticable, aquesta rep el nom de
quinta del llop. Anomenarem quinta del llop a qualsevol quinta que quedi
notablement reduïda respecte una quinta perfecta.

Tot i que en el seu moment els pitagòrics no utilitzaven la nomencla-
tura del sistema d’intervals que fem servir avui dia, si ordenem els salts
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RESUM

de quinta de Pitàgores amb el sistema de 12 notes, altres intervals queden
molt desafinats, com per exemple el de tercera major, anomenat diton en la
gamma pitagòrica. L’interval de tercera major va ser el principal objectiu
de millora en la invenció de temperaments posteriors.

És important comentar que treballarem principalment amb la unitat
de mesura cent i no només amb freqüències. El cent és una unitat de
mesura lineal utilitzada pels intervals musicals. El sistema auditiu capta les
freqüències en termes exponencials, així que els cents seran més còmodes per
comptar les distàncies entre intervals. La quinta perfecta equival a 701.955
cents (3:2 en freqüència), la tercera major perfecta a 386.314 cents (5:4 en
freqüència) i la coma pitagòrica a uns 23 cents. Els valors de les freqüències
dels intervals perfectes s’obtenen de les relacions entre els harmònics en
la sèrie harmònica. Per fer-nos una idea, podem comparar les distàncies
mencionades amb les distàncies del sistema actual, on la separació entre
dues notes successives és de 100 cents.

El següent sistema important va ser l’entonació justa, ideat inicialment
per Walter Odington al segle XIV i descrit posteriorment per Bartolomé de
Pareja i Lodovico Folciano. La mecànica principal d’aquest temperament és
la reducció d’una de cada quatre quintes perquè les terceres majors quedin
pures: La tercera major pitagòrica tenia una raó de 81:64 i ara serà de 5:4,
ja que de les quatre quintes que formen la tercera major (do–sol–re–la–mi)
reduirem l’última de 3:2 a 40:27.

3

2
⇥ 3

2
⇥ 3

2
⇥ 3

2
=

81

64
(tercera major pitagòrica)

3

2
⇥ 3

2
⇥ 3

2
⇥ 40

27
=

5

4
(tercera major ideal)

Malauradament, tot i haver afinat la majoria de les terceres majors,
encara tenim altres problemes com una de les quintes exageradament des-
afinada i la impossibilitat de transposar a diferents tonalitats. Per això, al
segle XVI apareix el temperament mesotònic, descrit matemàticament per
primera vegada per Francisco de Salinas en el seu tractat De musica libri

septem, i per Gioseffo Zarlino. Aquest nou temperament modifica la natu-
ralitat dels intervals per aconseguir un equilibri en el sistema. L’objectiu
principal segueix sent l’afinació de les terceres majors però sense compro-
metre tant les quintes com en l’entonació justa. Bàsicament, el procediment

vi



RESUM

consisteix de nou en reduir les quintes que formen la tercera major, però
enlloc de reduir una sola quinta, fer-ho per totes a parts iguals. El resul-
tat és un sistema amb la majoria de les terceres majors afinades i quintes
lleugerament curtes però acceptables totes a excepció de la quinta del llop.

Existeixen diversos tipus de temperaments mesotònics que varien en fun-
ció de l’interval que volem afinar. Els més importants són el d’1/4 de coma
(per afinar tercers majors), el d’1/3 de coma (per afinar terceres menors) i
el de 2/7 de coma (per afinar terceres majors i terceres menors per igual).
Els tres tipus funcionen repartint la reducció necessària en les quintes per
afinar l’interval objectiu. Les terceres majors estan formades per 4 quintes
i repartirem l’error entre les 4. Les terceres menors estan formades per 3
quintes i repartirem l’error entre les 3. Per tant, una tercera major més una
tercera menor estan formades per set quintes, i repartirem l’error resultant
entre les 7.

Per últim, el temperament igual és popularitzat per Andreas Werck-
meister a principis del segle XVIII, aproximadament 120 anys després de
ser inventat per Zhu Zaiyu i Simon Stevin i esdevé el sistema estàndard
universal. Tal i com indica el seu nom, la distància de separació en cents és
igual per totes les notes. D’aquesta manera obtenim quintes de 700 cents,
gairebé perfectament afinades, molt a prop de les quintes pures de 701.955
cents. A més, s’aconsegueix eliminar la quinta del llop, present en tots els
altres sistemes. Les terceres majors i menors continuen sent un problema,
però es decideix perjudicar aquesta categoria d’interval per poder transpo-
sar fàcilment. Malgrat tots els seus defectes, el sistema de temperament
igual és encara utilitzat avui dia.

Ara que ja coneixem la història i funcionament bàsic dels temperaments,
podem anar més enllà i estudiar numèricament el per què el temperament
igual ha prevalgut per damunt dels altres. Abans, però, és interessant re-
marcar qüestions que donem per vàlides mes no són òbvies. Per exemple,
per què tots els sistemes utilitzen 12 valors per la distribució de les freqüèn-
cies? Així ho estableix la gamma pitagòrica, ja que 12 quintes successives
s’acosten a la freqüència inicial. Encara que seguim prolongant aquests salts
de quinta, no trobem un valor que s’acosti a la freqüència inicial de nou fins
a les 41 iteracions. Realment, no trobem cap valor suficientment petit com
per afirmar que hem tancat el cercle fins a les 665 iteracions. Així doncs,
veient la dificultat que significaria afegir tantes notes tant pel disseny dels
instruments com per la seva execució, el sistema de 12 notes és el més òptim
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RESUM

si busquem un equilibri entre l’afinació i la comoditat pràctica.
Per poder avaluar numèricament el temperament igual és necessari com-

parar-lo amb els altres temperaments a partir d’alguna mètrica comuna.
Basant-nos en [24], podem definir matemàticament una funció d’error que
compari un sistema donat amb un sistema òptim i quantificar l’error total
de cada temperament. La funció d’error és la següent:

E(~a) =
X

i,j

Wi,j(Mi,j � Li,j)
2

on Mi,j és una matriu que conté tots els intervals d’un sistema donat, Li,j

és una matriu d’un sistema ideal que conté tots els intervals perfectament
en consonància i Wi,j és una matriu que conté els pesos de cada interval i
tonalitat per si volem emfatitzar-ne alguns. El procediment és clar: calcular
la diferència entre el sistema donat i un sistema ideal a partir de les diferèn-
cies de cadascun dels intervals i sumar tots els errors, els quals tindran un
determinat pes en funció del que entenguem per sistema ideal. Per exem-
ple, si el nostre sistema ideal és aquell en el qual estan afinades les terceres
menors, només donarem pes a aquesta categoria d’interval. A més, elevem
al quadrat les diferències dels intervals per penalitzar els errors concentrats,
encara que també experimentarem amb simplement l’error absolut.

El temperament igual és el que obté un millor rendiment amb una desvi-
ació total de 1336.14 cents, valor centenars de cents menor que el dels altres
temperaments. Quan apliquem els quadrats dels errors, la diferència encara
és més significativa ja que en el temperament igual, degut a la repartició
equidistant de les freqüències, els errors també es distribueixen per igual,
minimitzant l’efecte.

Els temperaments mesotònic d’1/4 de coma i entonació justa són els
més perjudicats en l’error total, però no són necessàriament mals sistemes.
Simplement quan donem el mateix pes a tots els intervals i a totes les
tonalitats, no funcionen gaire bé. Per exemple, si provem de donar pes
únicament als intervals de quinta i de tercera major als graus de tònica (I),
subdominant (IV) i dominant (V), aleshores obtenen bons resultats. Tot
dependrà del que estiguem buscant.

Llavors, com que el que busquem és un temperament vàlid per totes les
tonalitats i intervals, el temperament igual és el clar vencedor. A partir d’a-
quí ens preguntem: Realment no existeix cap versió millor? Aquest sistema,
amb totes les seves falles, és immillorable? Per esbrinar-ho, plantegem el
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procés invers; a partir dels intervals ideals i els seus pesos intentem trobar
les freqüències òptimes.

Per concretar el cas i quedar-nos amb un sistema que sigui vàlid avui
dia, nosaltres realitzem alguns canvis en les condicions. Eliminem els pesos
de les tonalitats, ja que la varietat d’estils musicals i necessitats artístiques
actuals requereixen que el temperament permeti transposar. A més, tenim
en compte únicament els intervals de quinta, tercera major i tercera menor
per tal de millorar-los a costa dels intervals restants. Definim les variables
a utilitzar i les condicions:

• Conjunt de notes, primera octava: a1, a2, ..., a11, segona octava: a12 =
a0 + 1200, a13 = a1 + 1200, ..., a23 = a11 + 1200

• Intervals ideals de quinta, tercera major i tercera menor: c5P , c3M i
c3m, expressats en cents

• Pesos dels intervals de quinta, tercera major i tercera menor: w5P ,
w3M i w3m

• Per convenció, la suma de pesos serà

w5P + w3M + w3m = 1

• Intervals de quinta, tercera major i tercera menor de forma compacta:

5es P: ak+7 � ak, 8k = 0, . . . , 11

3es M: ak+4 � ak, 8k = 0, . . . , 11

3es m: ak+3 � ak, 8k = 0, . . . , 11

• Funció d’error:

"(a1, . . . , a11) = w5P ·
X

0k11

(ak+7 � ak � c5P )
2 +

+ w3M ·
X

0k11

(ak+4 � ak � c3M )2 +

+ w3m ·
X

0k11

(ak+3 � ak � c3m)2
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Cal solucionar les derivades parcials per crear un sistema lineal d’11
equacions i 11 incògnites. La resolució del sistema ens dóna les freqüències
ideals següents:

nota a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11

cents 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

que es corresponen amb el temperament igual, independentment dels pesos
de cada interval i les freqüències dels intervals ideals. Això significa que una
repartició equànime sempre serà el millor si busquem un resultat igual per
totes les tonalitats, sense tenir en compte la resta.

Per comprovar l’eficàcia dels temperaments amb la pròpia oïda, emprem
el programa PianoTeq, el qual ens permet modificar les freqüències de les
notes a voluntat. Podem percebre les diferències comentades a la primera
meitat del treball amb els quatre temperaments explicats a l’Apèndix B.
Comparem els intervals de quinta, tercera major, tercera menor, els acords
tríades bàsics, l’escala diatònica i cromàtica i també un fragment d’una
peça. A més a més, l’apèndix també conté un exemple musical on s’utilitza
l’entonació justa com un recurs més per l’elaboració d’una peça.

El tema de l’afinació i els temperaments pot seguir sent investigat en un
futur, especialment si el relacionem amb les noves tecnologies. Per exemple
el camp de l’afinació en temps real, en el qual, com veurem, ja s’han fet
avenços, obre un munt de possibilitats que no havíem tingut en compte fins
ara, aplicables tant en la música clàssica com en la música moderna.
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1
Introducció

El temperament de les notes en l’escala musical ha estat un tema essencial
al llarg de la història de la música. I cal destacar que les matemàtiques han
tingut un paper fonamental, o, més ben dit, han estat el pilar sobre el qual
s’ha creat la major part de la teoria musical existent fins ara [12, 25].

S’atribueixen a Pitàgores de Samos (segle VI aC) els fonaments de la
teoria musical tal i com la coneixem avui dia. S’explica que un dia Pitàgores
passava per davant d’una ferreria quan va escoltar els sons produïts pels
martells dels ferrers. Es va quedar sorprès davant la sonoritat dels martells
colpejats a la vegada, els quals emetien sons consonants i dissonants en
funció dels pesos de cadascun.

Després d’aquella experiència reveladora, Pitàgores va estar experimen-
tant amb diferents objectes i relacions matemàtiques, i en particular amb
longituds de cordes en l’instrument anomenat monocordi. Aquest instru-
ment està compost per una corda sonora i una regla numerada que ajuda a
establir les relacions numèriques entre fragments de corda. D’aquesta ma-
nera, Pitàgores va definir els intervals dividint la corda en 12 parts iguals i
buscant proporcions que fossin agradables.

Aquest va ser l’inici del que seria un llarg camí en l’evolució dels tem-
peraments. De l’experiència de Pitàgores amb els martells i les cordes va
aparèixer el primer sistema de temperament, anomenat gamma pitagòrica.
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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ

(a) Pitàgores experimentant amb diferents mi-
des de campanes i volums de líquid per avaluar
la consonància o dissonància que produeixen
al ser colpejats simultàniament.

(b) Pitàgores provant d’identificar i definir els
intervals musicals en funció de les longituds
de les cordes, ja que ell confiava únicament
en l’habilitat intel·lectual i no en l’apreciació
sensorial.

Figura 1.1: Xilografies de Franchinus Gaffurius de finals del segle XV que representen
alguns experiments de Pitàgores en relació amb el so i la música.

Un sistema basat en quintes perfectes de raó 3:2 que va ser utilitzat fins
l’edat mitjana. Tot i que conté el nom de Pitàgores, l’invent de la gamma
pitagòrica també s’atribueix a Eratóstenes i probablement va ser analitzada
d’igual manera per altres grecs i altres cultures més antigues [13].

A partir d’aquí, es van proposar molts sistemes diferents que intentaven
millorar els errors de temperaments anteriors, però alguns van sobresortir
per la rellevància aconseguida històricament. En primer lloc l’entonació jus-
ta, que busca els intervals purs corresponents a la sèrie harmònica, utilitzat
també en època medieval i únicament per música monòdica. La primera
persona en especular sobre les idees del sistema va ser Walter Odington al
segle XIV [2]. Posteriorment Bartolomé Ramos de Pareja i Lodovico Folci-
ano van popularitzar el sistema en treballs presentats als anys 1482 i 1529
respectivament.

Un altre sistema destacat va ser el temperament mesotònic, el qual altera
la naturalitat dels intervals per solucionar la impracticabilitat de l’entonació
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Figura 1.2: Bartolomé Ramos de Pareja (segle XV). Matemàtic espanyol, compositor,
teòric musical i figura cabdal en el descobriment i popularització de l’entonació justa.

justa. Va ser descrit matemàticament per primera vegada per Francisco
de Salinas en el seu tractat De musica libri septem i, independentment,
per Gioseffo Zarlino a finals del segle XVI, tot i que ja s’utilitzava des
de principis de segle [13]. Tant De Salinas com Zarlino van ser músics,
organistes i compositors, i el seu llegat els ha convertit en dos dels teòrics
de la música més cèlebres del Renaixement.

Figura 1.3: Portada de l’obra De musica libri septem publicada l’any 1577 per Francisco
de Salinas. L’obra està dividida en set llibres que expliquen matemàticament les dues
grans temàtiques de la música: l’harmonia i el ritme. Al segon i tercer llibres es descriu
formalment per primera vegada el temperament mesotònic.
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Finalment el temperament igual, usat des de mitjans del segle XVIII
i fins l’actualitat, amb l’objectiu principal d’afinar totes les tonalitats per
igual i així permetre la modulació, una tècnica imprescindible davant de
l’augment de la complexitat musical amb el pas del temps. Els càlculs
matemàtics del temperament igual s’atribueixen a Zhu Zaiyu (any 1584)
i a Simon Stevin (any 1585), però no va ser fins un segle més tard que
Andreas Werckmeister el va popularitzar i va esdevenir el sistema estàndard
universal.

Figura 1.4: Andreas Werckmeister (segle XVII), organista alemany, compositor i teòric
musical, inventor de varis sistemes de temperament i defensor del temperament igual.

L’objectiu d’aquest treball és descriure amb exactitud els temperaments
musicals esmentats i les matemàtiques que s’hi amaguen al darrere, a més
de desenvolupar possibles variants en els sistemes actuals per tal de reduir
desafinacions no desitjades. En un primer moment, hem utilitzat el model
matemàtic de [24], que defineix matemàticament una funció d’error, la qual
compara un sistema òptim amb un sistema donat per quantificar el seu
error total. A partir de les conclusions extretes, hem volgut especificar
el cas i realitzar el procés invers: trobar el temperament òptim a partir
de les condicions. Per a això, hem definit una funció d’error de l’afinació
dels intervals respecte a l’afinació ideal donada per la sèrie harmònica, i
hem optimitzat (minimitzat) aquesta funció de diverses variables resolent
algebraicament el sistema que resulta d’anul·lar el gradient de la funció.

Usarem també dos programes informàtics. Per una banda el llenguatge
de programació Matlab, amb el qual implementarem els càlculs d’error i
millora i visualitzarem comparacions dels sistemes de forma entenedora. I
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per altra banda el software PianoTeq, que ens permetrà portar a la pràctica
els temperaments i comprovar si les nostres assumpcions referents al bon o
mal rendiment de cada sistema es corresponen amb el que esperàvem.

Estructura del treball. En aquest primer capítol s’explica breument
la història dels temperaments musicals des de l’inici de la música fins avui
dia i es presenta tant l’objectiu principal del treball com les eines que s’uti-
litzaran. Al Capítol 2 es fa una descripció de conceptes musicals relacionats
amb el tema de l’afinació i que seran necessaris per entendre capítols poste-
riors. Al Capítol 3 es descriu en detall els temperaments musicals existents
per avaluar els avantatges i desavantatges de cadascun. També, per enten-
dre la raó dels canvis de temperaments en funció de les necessitats de cada
època. Al Capítol 4 es fa una comparació matemàtica entre els sistemes
usats i un sistema teòricament ideal, amb l’objectiu de comprovar si el tem-
perament igual és òptim i reformar-lo si s’escau. Al Capítol 5 es porta a
la pràctica tot el que s’ha explicat fins al moment, i amb un software es
comprova l’efectivitat dels temperaments. Al Capítol 6 es fa una pinzellada
sobre possibles futures investigacions dins el camp de l’afinació, centrant-se
en l’afinació a temps real. Finalment, al Capítol 7 es descriuen les conclu-
sions del treball.
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2
Conceptes bàsics

2.1 Consonància i dissonància

Un dels termes més recurrents a l’hora de parlar sobre harmonia és el con-
cepte de consonància. Segons el diccionari, entenem la consonància com la
“qualitat d’aquells sons que, escoltats simultàniament, produeixen un efecte
agradable”. En altres paraules, quan certes combinacions de notes sonen
més o menys agradables a les nostres oïdes, diem que estan en consonància
en major o menor mesura. Per contra, obtenim dissonància quan les notes
“no s’avenen gaire” o ens produeixen una sensació de rebuig.

Darrere d’aquestes sensacions més o menys plaents, trobem relacions
matemàtiques que expliquen objectivament la nostra percepció. Des del
temps de Pitàgores, se sap que els intervals consonants vénen caracteritzats
per raons numèriques que contenen enters petits [20]. Avui dia diríem que
aquestes raons fan referència a les relacions de freqüència entre les dues
notes que formen l’interval. No obstant això, el concepte de freqüència
s’inventa en temps molt posterior a Pitàgores, així que en aquella època la
raó numèrica era la comparació entre les longituds de les cordes amb les
quals es creava l’interval.

Per entendre-ho millor, vegem un exemple amb l’interval d’octava, el
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més comú de tots. Si fem vibrar dues cordes, una de longitud l i l’altra
de longitud l/2, obtenim un interval d’octava de raó 2:1 (sempre que la
tensió de les dues cordes sigui la mateixa). Aquest és considerat justament
l’interval més consonant de tots. Les raons 3:2, 5:3, 4:3 i 5:4 pertanyen als
intervals de quinta perfecta, sexta major, quarta perfecta i tercera major
respectivament; veurem l’origen de tots aquests nombres al següent apar-
tat, quan parlem de la sèrie harmònica. A mesura que les components de
les raons es fan grans, significa que els intervals es tornen dissonants (per
exemple la segona major, de raó 9:8, o la sèptima menor, de raó 16:9). En la
majoria dels casos, però, serà impossible mantenir les relacions pures dels
intervals degut a les necessàries correccions que caldrà aplicar per a una
correcta funcionalitat del sistema en el seu conjunt.

2.2 Sèrie harmònica

Un altre motiu segons el qual es pot determinar la consonància de dues
notes és la relació entre els harmònics 1 de cadascuna d’elles. Quan fem
sonar una nota, en realitat escoltem la freqüència d’aquella nota més tots
els seus harmònics, els quals estan continguts en el que anomenem la seva
sèrie harmònica:

I

˘
ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ
H

ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 2ˇ 6ˇ ˇ

En aquest pentagrama podem veure els 16 primers harmònics (la sèrie
és infinita i va perdent importància a mesura que avancem). Cadascun dels
harmònics és creat multiplicant una freqüència fonamental per un núme-
ro enter. Això és, si la nota fonamental està per exemple a 110 Hz, els
harmònics sonaran a 220 Hz, 330 Hz, 440 Hz, etc. A més, les relacions de
freqüències entre aquests harmònics ens donaran el que anomenem intervals
exactes: entre el primer i el segon so trobem la relació d’octava (2:1, és a
dir, la raó entre 220 Hz i 110 Hz); entre el segon i el tercer so tenim la quinta
justa (3:2 o la raó entre 330 Hz i 220 Hz); entre el tercer i el quart la quarta
justa (4:3 o la raó entre 440 Hz i 330 Hz); entre el quart i el cinquè la tercera

1Un dels paràmetres que generen el timbre característic d’una font de so.
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major (5:4 o la raó entre 550 Hz i 440 Hz); entre el cinquè i el sisè la tercera
menor (6:5 o la raó entre 660 Hz i 550 Hz); etc. El fet que els intervals de la
sèrie harmònica siguin justos ens ajudarà a comparar l’efectivitat entre els
diferents temperaments, ja que percebrem la diferència entre les distàncies
temperades en les notes dels sistemes temperats i les distàncies justes dels
harmònics.

Per tant, per avaluar la consonància o dissonància d’un interval no no-
més és necessari tenir en compte les fonamentals sinó també tots els seus
harmònics [11]. Per exemple, si parlem d’un interval de sèptima major, el
segon harmònic de la nota greu (una octava per sobre) estarà a prop de
la freqüència fonamental de la nota aguda, i això causarà la dissonància,
juntament amb les diferències entre els harmònics successius:

# .

sèptima major
respecte el

do fonamental
segon harmònic

del do fonamental

G
˘

˘ ˇ

2.3 Temperament

Quan parlem de temperament ens referim a l’altura que tenen les notes de
l’escala musical. Concretament, temperar significa modificar lleugerament
certs intervals amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la totalitat del sis-
tema. La determinació de les altures de les notes ha estat tema de discussió
durant molts i molts anys, i ha anat variant en funció del tipus de tempe-
rament aplicat en cada època. Les afinacions i temperaments més comuns
al llarg de la història musical han estat la gamma pitagòrica, l’entonació
justa, el temperament mesotònic i el temperament igual.

2.4 Unitat de mesura cent

El cent és una unitat de mesura utilitzada pels intervals musicals. Com que
el sistema auditiu capta les freqüències en termes exponencials, els cents
ens ajuden a mesurar les distàncies entre les notes de manera lineal. Per
exemple, sabem que la diferència entre el do i el re és d’un to, i en el
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temperament d’avui dia això equival a 200 cents. En termes de freqüències,
la primera i segona meitat d’un to valdrien diferent, ja que la distància en
hertz augmenta si treballem amb notes més agudes. En canvi, gràcies a la
linealitat dels cents, podem denominar les dues meitats del to com a iguals
i atorgar-los un valor de 100 cents a cadascuna.

Per comparar sistemes de temperament, serà molt útil treballar amb
la mesura en cents. Per això, sovint caldrà transformar les distàncies de
freqüència a cents mitjançant la fórmula:

cents = 1200 · log2
f2
f1

on f1 i f2 corresponen a les freqüències de l’interval que volem mesurar. Cal
tenir en compte que els cents són una unitat relativa, així que la conversió de
freqüències a cents pròpiament no existeix; com a input sempre necessitarem
una raó entre dues freqüències.

Així mateix, també podem fer la conversió de cents a raó de freqüències
amb la fórmula:

f2 = f1 · 2 cents/1200

Ara podem obtenir els intervals perfectes que havíem mencionat anterior-
ment en cents. Per exemple, els intervals de quinta justa (3:2), tercera
major (5:4) i tercera menor (6:5) correspondrien a

cents = 1200 · log2
3

2
= 701.955

cents = 1200 · log2
5

4
= 386.314

cents = 1200 · log2
6

5
= 315.641

Tot i que més endavant ho veurem amb més profunditat, cal entendre
que qualsevol intent de millora temperamental estarà molt lligat a aquests
valors. Les condicions exactes variaran en cada cas, però l’objectiu principal
serà aproximar els intervals al seu valor just per aconseguir "tanta conso-
nància com sigui possible". Malauradament, un sistema que contingui uns
valors ideals per tots els intervals és impossible d’aconseguir [27], però a par-
tir d’aquí les variacions per acostar-se a aquest sistema ideal són infinites, i
gràcies a la mesura en cents els càlculs a realitzar seran més amens.
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2.5 Afinació de la nota la

Fins ara hem parlat d’intervals, distàncies i unitats de mesura, però en cap
moment hem mencionat valors absoluts. Per afinar qualsevol instrument,
necessitem un valor inicial, a partir del qual puguem calcular la resta de
notes. Actualment, aquest valor correspon a la nota que s’anomena la cen-

tral i està definit a una freqüència de 440 Hz. No obstant això, al llarg de
la història hi ha hagut molts canvis depenent del lloc i de l’època, amb el
seu valor oscil·lant entre 410 Hz i 460 Hz aproximadament.

Figura 2.1: Diapasó, utensili metàl·lic que funciona com a ressonador acústic i que quan
és colpejat produeix diversos tons. En pocs segons els harmònics desapareixen i el so
queda reduït únicament a la freqüència fonamental. Serveix per afinar instruments, en
el procés d’anivellar la freqüència de l’instrument amb la freqüència del diapasó.

La freqüència ideal del la central ha estat tema de discussió durant molt
de temps. Alguns músics estan d’acord amb el sistema actual i d’altres
totalment en contra. Al cap i a la fi, l’abundant variància d’aquest valor
al llarg dels anys ens ha demostrat que probablement les preferències indi-
viduals i les circumstàncies del moment siguin les mesures més importants
per a determinar-lo.

2.5.1 La 440

La norma d’estandardització del la a 440 Hz va ser declarada per primera
vegada l’any 1955 per l’Organització Internacional per a l’Estandardització,
coneguda com a ISO. Aquesta decisió es va prendre a partir d’una altra
conferència anterior l’any 1939 de la British Standards Institution o BSI,
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i aquesta de nou a partir d’una altra conferència anterior a Àustria l’any
1885. No existeix una raó matemàtica per l’establiment d’aquest valor;
simplement és producte d’una sèrie d’acords entre institucions.

Previ a aquestes dates, durant molts segles no va existir una freqüència
fixa pel la central. Durant un temps, es va establir a 425 Hz. Els instruments
de corda de l’època utilitzaven cordes fetes d’intestins d’animals, i pujar o
baixar les freqüències faria que es trenquessin o sonessin malament. Amb
l’aparició d’orquestres i sales de concerts més grans, durant el segle XIX es
va anar augmentant aquest valor de 425 Hz a 440 Hz, ja que sons més aguts
tendien a sonar més brillants [6]. I el valor de 440 Hz s’ha mantingut fins
avui dia.

2.5.2 La 432

Existeix una teoria de la conspiració en relació a l’afinació d’aquest la cen-
tral. En lloc de 440 Hz, se suposa que una millor afinació seria 432 Hz, ja
que presumiblement està més en sintonia amb les matemàtiques.

Per defensar aquesta opció, fixem-nos en la relació entre la geometria i la
música. Si sumem els angles interiors de les figures geomètriques planes més
bàsiques, això és: el triangle, el quadrat, el pentàgon, l’hexàgon, l’heptàgon
i l’octàgon obtenim 180, 360, 540, 720, 900 i 1080 graus respectivament.

Les sumes dels angles interiors convertits a freqüències es corresponen
amb les notes bàsiques per crear un acord 2 tríada major (concretament un
fa] major) i són també els primers harmònics de la sèrie harmònica.

De la mateixa manera, els angles interiors dels políedres més bàsics
(tetràedre, cub, octàedre, icosàedre) també construeixen un acord de fa]
major (amb freqüències de 720, 2160, 1440, 3600, respectivament). Per
poder complir amb tot el que hem dit, l’afinació del la ha de ser de 432 Hz.

Recentment s’han realitzat diversos estudis per comprovar si efectiva-
ment l’afinació del la central a 432 Hz afecta d’alguna manera a la resposta
emocional de l’individu [21]. En general, en les conclusions d’aquests estudis
no s’obté una diferència significativa per poder qualificar aquesta afinació
com a superior.

2Combinació de tres o més notes que sonen alhora.
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3
Anàlisi dels principals sistemes de

temperament

3.1 Gamma pitagòrica

La gamma pitagòrica és el sistema d’afinació més antic en el món occi-
dental. Consisteix en afinar totes les notes de l’escala a partir de quintes
consecutives, partint d’una nota de referència.

Imaginem que volem afinar un piano. La nota de referència serà el la
central a 440 Hz, que és la nota de partida per afinar a nivell mundial.
Com hem explicat anteriorment, l’octava és l’interval més consonant de
tots, així que el primer pas és definir l’altura de totes les notes “la” al piano.
Per calcular les octaves amunt i avall, només cal doblar o dividir per 2 la
freqüència inicial per pujar o baixar octaves respectivament. És a dir, 440
Hz, 880 Hz, 1600 Hz... cap amunt i 220 Hz, 110 Hz, 55 Hz... cap avall. A
partir d’aquí, definirem la resta de notes utilitzant quintes perfectes. Només
ens calen les notes de l’octava central, ja que després podrem pujar o baixar
octaves repetint el procés esmentat.

Començant per la nota de referència la a 440 Hz, apliquem un interval
de quinta ascendent; és a dir, multipliquem 440 Hz⇥ 3

2 = 660 Hz, i obtenim
la primera quinta, el mi a 660 Hz. Aleshores repetim aquesta operació
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les vegades que faci falta per anar trobant totes les freqüències, reduint el
valor a la meitat quan calgui baixar una octava per mantenir-se a l’octava
central. El problema més important que ens trobem amb aquest sistema
és que després d’aplicar tots els salts de quinta no aconseguim arribar de
nou al punt de partida. Resulta que la freqüència inicial que necessitem per
tancar el cicle és lleugerament inferior a la obtinguda [16, 23].

Segons el sistema tradicional establert avui dia, 12 quintes equivalen a 7
octaves, fet que podem comprovar tan sols fent una ullada a la distribució
de les notes del piano. La successió musical seria fa–do–sol–re–la–mi–si–fa]–
do]–sol]–re]–la] per tornar al fa inicial. Matemàticament, però, els números
no coincideixen. Començant des de la nota do i normalitzant la freqüència
inicial a 1, apliquem salts perfectes de quinta i octava:

nota inicial càlcul octava principal quinta

do 1.0000⇥ 3
2 = 1.5000 1.5000 sol

sol 1.5000⇥ 3
2 = 2.2500 2.2500

2 = 1.1250 re

re 1.1250⇥ 3
2 = 1.6875 1.6875 la

la 1.6875⇥ 3
2 = 2.5313 2.5313

2 = 1.2656 mi

mi 1.2656⇥ 3
2 = 1.8984 1.8984 si

si 1.8984⇥ 3
2 = 2.8477 2.8477

2 = 1.4238 fa ]

fa ] 1.4238⇥ 3
2 = 2.1357 2.1357

2 = 1.0679 do ]

do ] 1.0679⇥ 3
2 = 1.6018 1.6018 sol ]

sol ] 1.6018⇥ 3
2 = 2.4027 2.4027

2 = 1.2014 re ]

re ] 1.2014⇥ 3
2 = 1.8020 1.8020 la ]

la ] 1.8020⇥ 3
2 = 2.7030 2.7030

2 = 1.3515 fa

fa 1.3515⇥ 3
2 = 2.0273 2.0273

2 = 1.0136 do

O, en termes de fraccions:

14



CAPÍTOL 3. ANÀLISI DELS PRINCIPALS TEMPERAMENTS

1 (do) 3
2 (sol) 9

4 (re’)

9
8 (re) 27

16 (la) 81
32 (mi’)

81
64 (mi) 243

128 (si) 729
256 (fa ]’)

729
512 (fa ]) 2187

1024 (do ]’)

2187
2048 (do ]) 6561

4096 (sol ]) 19683
8192 (re ]’)

19683
16384 (re ]) 59049

32768 (la ]) 177147
65536 (fa’)

177147
131072 (fa) 531441

262144 (do’)

531441
524288 (do)

coma pitagòrica

Podem deduir, per tant, que totes les notes de la gamma pitagòrica són
de la forma �

3
2

�n

2m

També podem comprovar que el do del final no es correspon al do del
principi. Per corregir aquest error, s’aplica una aproximació i l’última quin-
ta queda afinada per sota del que li correspondria, produint una diferèn-
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cia d’una coma pitagòrica entre la quinta perfecta i la quinta aproximada.
Aquesta quinta aproximada s’anomena quinta del llop. Cal esmentar que
el terme “quinta del llop” no l’utilitzarem únicament en aquest cas, sinó
que l’emprarem sempre que ens trobem amb una quinta notablement petita
respecte una quinta justa.

Fins ara hem vist que 12 quintes perfectes consecutives no tanquen el
cercle amb exactitud. Existeix però, algun nombre que ho aconsegueixi o
obtingui una millor aproximació? Plantejant-ho matemàticament, les quin-
tes consecutives (3/2)n coincideixen amb les octaves 2m per algun parell de
nombres enters n i m? [20]. Lògicament no existeix cap parell d’enters que
ho compleixi ja que 3 i 2 són nombres primers, però podem buscar aquells
que més s’hi apropen. A la Secció 4.1 experimentarem amb el número de
notes per escala i comprovarem si el sistema actual de 12 notes és el més
òptim.

Les quintes, però, no són la major preocupació en la gamma pitagòrica.
Encara que tinguem una quinta molt desafinada, la resta estan perfectament
en consonància. Les terceres, en canvi, queden totes molt desafinades i
representen el veritable problema.

Com que totes les notes s’afinen per quintes, per trobar un interval de
tercera cal pujar quatre quintes i baixar dues octaves. Numèricament, això
equival a (1.5 ⇥ 1.5 ⇥ 1.5 ⇥ 1.5) ÷ (2 ⇥ 2) = 1.265625 i s’anomena tercera

pitagòrica o diton, de raó 81:64. Aquest valor difereix bastant de les terceres
perfectes 4 : 3 = 1.25. La diferència entre el diton i la tercera perfecta és
de 0.015625, equival a una cinquena part de semitò 1 i s’anomena coma

sintònica [10].
En resum, la gamma pitagòrica és un sistema que conté quartes i quin-

tes perfectes (excepte la quinta del llop) i terceres i sextes molt desviades.
Per això, es considera un sistema vàlid per música monòdica, és a dir, com-
posta per una única línia melòdica. Els intervals de tercera desafinats fan
gairebé impossible la combinació d’acords i eliminen la possibilitat de mú-
sica polifònica amb aquest sistema. Hem de tenir en compte, però, que els
conceptes d’intervals més enllà de les quintes i la composició de l’escala de
12 notes van ser aplicats per músics de l’època medieval i no pel propi Pità-
gores. Pitàgores simplement entenia que l’interval de quinta era consonant
i partir d’una nota de referència creava noves quintes amunt i avall. Les
nocions de tercera pitagòrica, els tons i semitons, l’enharmonia, etc, són

1Distància que equival a una dotzena part d’una octava.
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idees posteriors que s’entenen avui dia fent una comparació amb sistemes
més moderns. Per això, no seria del tot just criticar l’afinació pitagòrica
pels seus defectes, i en canvi s’hauria d’entendre que era un sistema vàlid
per les circumstàncies del moment.

3.2 Entonació justa

En l’època medieval apareix una nova proposta de temperament desenvolu-
pada per teòrics, que de nou se centra en la música monofònica i que basa
la seva afinació en l’addició i sostracció no només de quintes justes, sinó
també de terceres perfectes. El sistema d’entonació justa proposa rebaixar
una de cada quatre quintes per tal que les terceres quedin pures [10]. Sabem
que la combinació de quatre quintes do–sol–re–la–mi ens dóna l’interval de
tercera major do–mi. En el cas de la gamma pitagòrica, do–mi correspo-
nia al diton i tenia una raó de 81:64, però amb la justa entonació aquest
interval és de 5:4 i per tant més consonant. La part negativa és, com hem
dit, la necessària reducció d’una de cada quatre quintes per la millora de
les terceres.

Gamma pitagòrica:

1 (do) 3
2 (sol) 9

8 (re) 27
16 (la) 81

64 (mi)

3
2 (quinta justa)

diton

⇥ 3
2 ⇥ 3

2 ÷ 2 ⇥ 3
2

⇥ 3
2 ÷ 2

Entonació justa:

1 (do) 3
2 (sol) 9

8 (re) 27
16 (la) 5

4 (mi)

5
4 ÷ 27

32 = 40
27 (quinta reduïda)

tercera major justa

⇥ 3
2 ⇥ 3

2 ÷ 2 ⇥ 3
2

⇥ 3
2 ÷ 2
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Diferència:

81
64 ÷ 5

4
81
80

coma sintònica

Respecte la quinta del llop que obteníem en la gamma pitagòrica, es
podria pensar que gràcies a la reducció extra de tres quintes en l’entonació
justa, aquesta es compensaria i quedaria també justa, però resulta que les
reduccions que es duen a terme són més o menys igual de grans que la
reducció de la quinta del llop original. Això fa que la nova quinta del llop
en l’entonació justa quedi més gran que la quinta justa per valor aproximat
de dues comes pitagòriques.

En total, ara tenim vuit quintes justes, tres reduïdes en una coma sintò-
nica i la quinta del llop, augmentada aproximadament dues comes pitagò-
riques. També tenim vuit terceres majors justes i quatre molt desafinades,
encara més que amb la gamma pitagòrica.

Les terceres i les quintes no són els únics intervals afectats del nou sis-
tema. En l’entonació justa, tots els intervals són creats a partir de raons
numèriques extretes de la sèrie harmònica, en la mesura del possible. Una
particularitat important és l’aparició de dos tipus de tons diferents [13], per
una banda aquells formats per dues quintes perfectes (tons que ja teníem
en la gamma pitagòrica) i per altra aquells formats per una quinta perfecta
i una quinta reduïda.

1 (do) 3
2 (sol) 9

8 (re) 27
16 (la) 5

4 (mi)

3
2 ⇥ 3

2 ÷ 2 = 9
8 (to gran) 3

2 ⇥ 40
27 ÷ 2 = 10

9 (to petit)

Tots dos tipus de tons, de raó 9:8 el to gran (Tg) i de raó 10:9 el to petit
(Tp), poden trobar-se a la sèrie harmònica entre els harmònics 8 i 9, i 9 i 10.
De la mateixa manera, els altres intervals també es troben en algun punt de
la sèrie harmònica, i donat que aquesta produeix intervals molt consonants,
també ho seran els de l’entonació justa.

Tot i que individualment la majoria d’intervals són òptims, en el seu
conjunt no funcionen ja que no permeten la modulació (canvi de tonalitat)
[20], una eina bàsica per a la música. Les raons numèriques, les quals
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semblen fantàstiques per si soles, perden la concordança si alterem el centre
tonal, ja que depenen d’ell. Això és, els intervals perfectes que podem
aconseguir de do a una certa nota no seran possibles de re a cap altra nota, ja
que les freqüències no són equidistants. En el sistema de temperament igual,
veurem que això no passa ja que les distàncies entre notes successives són les
mateixes i per tant un interval serà aquell i només aquell independentment
de la nota de partida.

En resum, als problemes que ja teníem amb el primer sistema d’afinació,
ara cal afegir la incompatibilitat entre certes quintes i terceres, tant majors
com menors, i l’existència de dos tipus de to. Davant tantes dificultats i
el fet que l’entonació justa no permetia modular, es diu que els músics de
l’època mai van arribar a utilitzar aquest sistema de manera pràctica.

3.3 Temperament mesotònic

Cap a principis del segle XVI es decideix entrar en el món del temperament,
és a dir, ajustar les notes de tal manera que s’aconsegueixi un equilibri en
el sistema encara que això comporti modificar la naturalitat dels intervals.
La idea del temperament mesotònic és afinar a partir de terceres majors
pures. Això és, reduir les quintes perquè les terceres també es redueixin i
s’acostin a la seva forma en valor just. Aquesta idea pot confondre’s amb
l’entonació justa ja que comparteix l’objectiu d’afinar les terceres, però ara
la reducció de les quintes serà repartida a parts iguals [10].

Aquesta repartició homogènia té varies conseqüències. Per una banda,
l’eliminació dels dos tipus de tons (el to format per una quinta perfecta i una
reduïda ja no existeix), la qual cosa és positiva ja que facilita l’habilitat per
modular. A més, 11 de les 12 quintes resultaran tan sols lleugerament me-
nors que les pitagòriques, una diferència acceptable i definitivament millor
que les 4 quintes desafinades de l’entonació justa.

Aquest mètode sí que es va portar a la pràctica degut a la millora de
les terceres sense causar una gran problemàtica en altres aspectes. Tal cosa
no significava que fos perfecte, ni molt menys. Encara presentava clares
deficiències de sistemes anteriors com la quinta del llop i la desafinació
d’algunes de les terceres. En conjunt, però, es podia classificar com un bon
temperament de l’època.

Existeixen diferents tipus de temperament mesotònic, dels quals el d’1/4
de coma és el més comú. Altres variants són per exemple el d’1/3 de coma
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o el de 2/7 de coma, tots ells amb l’objectiu comú de millorar les terceres
reduïnt les quintes, com veurem a continuació.

3.3.1 Temperament mesotònic d’1/4 de coma

Sabem que una tercera major es forma a partir de quatre quintes. En la
gamma pitagòrica, la tercera major és el diton, de raó 81:64 o 408 cents,
aproximadament 21 cents més gran que la tercera pura. En l’entonació
justa, una de les quatre quintes es redueix en una coma sintònica per tal
que la tercera quedi pura. Ara, en el temperament mesotònic d’1/4 de
coma, repartirem aquesta reducció de la quinta en les 4 quintes que formen
la tercera. En altres paraules, enlloc de tenir una quinta molt desafinada,
les tindrem totes lleugerament desafinades però seran acceptables.

La coma sintònica, de raó 81:80, cal repartir-la en 4 quintes. Primer
passem la raó de freqüències a cents mitjançant la fórmula

cents = 1200 · log2
f2
f1

per tant 1200 · log2(81/80) = 21.506. Dividim 21.506÷ 4 = 5.378 per saber
els cents a extreure a cada quinta. Una quinta justa són 701.955 cents,
així que la quinta mesotònica seran 701.955 � 5.378 = 696.578 cents. Per
expressar-ho en termes de freqüència, aïllem f2/f1 de la fórmula inicial i
obtenim 2 696.578/1200 ⇡ 29907/20000 = 1.4953, una mica diferent del valor
d’1.5 propi de la quinta justa.

1 (do) 1.4953 (sol) 1.1180 (re) 1.6719 (la) 5
4 (mi)

29907/20000
(quinta mesotònica 1/4)

tercera major justa

⇥1.4953 ⇥1.4953÷ 2 ⇥1.4953
⇥1.4953÷ 2

3.3.2 Temperament mesotònic d’1/3 de coma

Aquesta variant segueix el mateix procediment que l’anterior però utilitzant
terceres menors i no majors. És a dir, repartirem la diferència de la quinta
reduïda en 3 quintes diferents, ja que la tercera menor està formada per 3
quintes.
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1 (do) 1.4938 (sol) 1.1157 (re) 5
3 (la) 1.2448 (mi)

7469/5000
(quinta mesotònica 1/3)

sexta major justa

⇥1.4938 ⇥1.4938÷ 2 ⇥1.4938
⇥1.4938÷ 2

En aquest cas obtenim la sexta major justa, interval complementari de
la tercera menor justa. Recordem que aquests es comporten de la mateixa
manera; és a dir, que les desafinacions d’uns intervals seran les mateixes
que les dels seus complementaris a la inversa, o sigui que obtenint sextes
majors justes també obtenim terceres menors justes.

Malauradament, no es poden aconseguir terceres majors i terceres me-
nors pures ja que estan formades per un número diferent de quintes, i per
tant un dels dos grups s’ha de veure lleugerament afectat.

3.3.3 Temperament mesotònic de 2/7 de coma

Aquest temperament busca un equilibri entre terceres majors i menors. Com
que 7 quintes formen una tercera major més una tercera menor (per tant,
s’acumulen 2 comes), es repartiran 2 comes entre les 7 quintes. No tindrem
terceres majors ni menors perfectes, però estaran totes poc desviades.

1 (do) 1.4947 (sol) 1.1171 (re) 1.6697 (la) 1.2478 (mi)

14947/10000
(quinta mesotònica 2/7)

prop de 5/3 prop de 5/4

⇥1.4947 ⇥1.4947÷ 2 ⇥1.4947
⇥1.4947÷ 2

3.4 Temperament igual

Aproximadament des de l’any 1750, el temperament igual ha estat el sistema
estàndard universal. Aquest consisteix en dividir l’octava en dotze parts
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iguals, cadascuna separada per 100 cents. Això fa que les notes que són
enharmònics 2, és a dir, do] = re[, re] = mi[, etc, tinguin el mateix valor.

Clarament, el temperament igual és un sistema no ideal, però supo-
sadament és el millor que tenim fins ara (encara que diversos músics han
manifestat reiteradament el seu desacord [17, 19]). El fet que els intervals
d’una mateixa categoria tinguin tots la mateixa distància ofereix moltes
avantatges. Per exemple l’eliminació de la quinta del llop, que podríem
considerar com el més important dels avenços respecte sistemes anteriors.
L’error de coma pitagòrica que trobem en la quinta del llop obtingut al
final del cercle de quintes és repartit entre totes les quintes a parts iguals.
La diferència entre una quinta del temperament igual i una quinta justa
és tan sols d’1.955 cents i s’anomena grad o schisma. Tot i que la percep-
ció humana és capaç de detectar errors superiors a 1 cent, una diferència
tan petita com la schisma és una condició molt millor que una quinta del
llop, encara que la schisma es trobi en totes les quintes. Aquesta repartició
equànime no només afecta a les quintes sinó a tots els intervals, així que les
terceres tindran totes el mateix error, i les segones, i les sextes... Per tant,
en el temperament igual podrem modular a qualsevol tonalitat sense por de
trobar-nos amb errors desproporcionats o acords mal formats.

El càlcul de les freqüències en el temperament igual és molt senzill.
Com que l’octava està dividida en 12 parts iguals, el ratio de freqüència de
separació entre semitons equival a

12
p
2 = 21/12 ⇡ 1.059463

Per trobar la distància d’una quinta, només cal multiplicar la distància
d’un semitò per 7 (una quinta són 7 semitons), o directament 2 7/12. Per
tant, seguint l’estructura de quintes utilitzada per l’explicació de sistemes
anteriors, ara quedaria així:

1 (do) 1.4983 (sol) 1.1225 (re) 1.6818 (la) 1.2599 (mi)

14983/10000
(quinta temp. igual)

tercera major temp. igual

⇥1.4983 ⇥1.4983÷ 2 ⇥1.4983
⇥1.4983÷ 2

2Dos sons són enharmònics si tenen diferent nom però sonen igual.
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Si fem un recompte global del que ens ofereix el sistema, ens trobem amb
quintes poc desafinades (2 cents per sota de les justes) però terceres molt
desviades (fins a 14 cents per sobre les majors, i 16 per sota les menors).
Hem sacrificat l’interval de tercera a canvi de modul·lar a totes les tonali-
tats sense problemes [13]. És millor desviar les terceres que les quintes, ja
que l’oïda és més o menys sensible a les diferències en funció del grau de
consonància de l’interval, i l’interval de quinta és més consonant que el de
tercera.

3.5 Taules comparatives entre els sistemes

Per fer una comparació entre els quatre temperaments explicats, a la pàgina
següent mostrem un parell de taules numèriques. En la primera veiem els
intervals de quinta justa, tercera major, tercera menor i d’un to en cents per
a cada sistema. S’entén que els valors fan referència a l’interval més comú;
per exemple no necessàriament totes les terceres majors de l’entonació justa
tenen 386.30 cents, però és el valor que caracteritza el temperament. A la
segona taula veiem les freqüències de l’octava central, de nou amb els quatre
sistemes, i partint d’una freqüència de 261.63 Hz pel do (referència la a 440
Hz per al temperament igual).
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interval gamma pit. ent. justa mesot. 1/4 igual

5a justa 702.00 702.00 696.60 700.00

3a major 407.80 386.30 386.30 400.00

3a menor 294.10 315.60 310.20 300.00

un to 203.90
182.40 (Tp)

193.20 200.00203.90 (Tg)

nota gamma pit. ent. justa mesot. 1/4 igual
do 261.63 261.63 261.63 261.63
do ] 279.39 272.54 273.37 277.18
re 294.33 294.33 292.50 293.66

mi [ 310.08 313.96 312.98 311.13
mi 331.11 327.03 327.03 329.62
fa 348.83 348.83 349.92 349.23
fa ] 372.52 367.92 365.62 369.99
sol 392.44 392.44 391.21 392.00
la [ 413.42 418.60 418.60 415.30
la 441.49 436.05 437.41 440.00
si [ 465.12 470.93 468.02 466.16
si 496.67 490.55 489.03 493.88
do’ 523.25 523.25 523.25 523.25
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4
Modelització i avaluació numèrica

4.1 Nombre de notes de l’escala

Des d’un principi hem assumit que les escales han de contenir un total de
12 notes, simplement perquè és així en tots els sistemes principals. I si,
variant el nombre de notes, podem aconseguir una aproximació millor? [7]
A l’apartat 3.1 mencionàvem que a partir de 12 quintes justes no érem
capaços de retornar a la nota inicial, i per això havíem de reduir l’última
quinta. Serà interessant, doncs, comprovar si la prolongació d’aquests salts
de quinta aconsegueix reduir l’error d’aproximació necessari per tancar el
cercle [20]. Per això, hem creat un senzill fitxer en matlab on s’apliquen
salts de quinta i d’octava, en el qual busquem la coincidència d’aquests
números.

La validesa de cada escala per tancar el cercle depèn de l’error que
estiguem disposats a acceptar. Com que el límit de discriminació freqüencial
de l’ésser humà és aproximadament d’1 cent, podem considerar aquest error
com a imperceptible.

L’únic número d’octaves i quintes que tanca el cercle amb un error menor
a 1 cent és de 665 quintes i 389 octaves. Per tant, un temperament de
665 notes per escala aconseguiria quintes perfectes i no necessitaria cap
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aproximació. Lògicament, el número de notes és massa elevat per portar-lo
a la pràctica.

També hem provat d’augmentar l’error permès mantenint el límit de
100 notes per escala i així buscar altres possibilitats factibles. Les úniques
opcions amb menys error que l’escala de 12 notes han estat les que en tenen
41, 53 o 94. D’aquestes tres opcions la que obté un resultat millor és la de
53 notes, amb la quinta de 701.89 cents, extremadament a prop de la quinta
perfecta. Per definir aquest temperament, simplement cal dividir l’octava
en 53 parts iguals, on cada nota està separada per 22.64 cents. Aquest tipus
de temperaments que divideixen l’octava a parts iguals s’engloben dins de
la categoria de temperaments iguals; amb l’única diferència que enlloc de
12 particions se’n realitzen per exemple 53, o qualsevol altre número que
aporti alguna raó per millorar l’afinació. Per altra banda, les millors escales
amb menys de 12 notes han estat les de 7 i 5 notes, que es corresponen
amb les típiques escales diatònica i pentatònica. Certament, existeix molta
teoria matemàtica relacionada amb les escales musicals [4, 5].

En conclusió, vista la complicació que seria afegir fins a 41 notes per
escala, podem confirmar que el sistema utilitzat actualment és el més vàlid;
manté un equilibri entre la voluntat d’afinar correctament i la comoditat a
l’hora de tocar l’instrument.

4.2 Un model numèric per als temperaments

Per poder proposar un nou sistema que millori aspectes negatius de tempe-
raments anteriors, primer cal ser capaços de quantificar aquesta deficiència.
El càlcul es pot determinar a partir de la diferència entre intervals perfectes
i intervals temperats d’un sistema. Sabem que els intervals perfectes són
consonants matemàticament, i per tant agradables a la percepció auditiva.
El nostre objectiu, doncs, serà aconseguir tants intervals perfectes com es
pugui o almenys que les desviacions siguin insignificants. El sistema ideal
seria aquell en el qual tots els intervals fossin perfectes, però sabem que això
és impossible.

Concretament, per calcular la gravetat de les desviacions utilitzarem la
unitat de mesura cent, la qual és lineal i permet treballar amb més facilitat
que les freqüències. Ara farem una descripció ràpida del procés per entendre
la idea, i a la següent secció ho formalitzarem i ho implementarem amb
Matlab (veure Apèndix C).

26



CAPÍTOL 4. MODELITZACIÓ I AVALUACIÓ NUMÈRICA

Primer de tot, cal transformar les freqüències del temperament que vo-
lem avaluar a cents (ja hem comentat la fórmula a l’apartat 2.4). La me-
cànica principal serà comparar un a un tots els intervals del temperament
avaluat (els 12 intervals de les 12 categories) amb els intervals ideals de
cada categoria. Això és, la diferència entre cada segona menor del tem-
perament avaluat respecte la segona menor ideal, la diferència entre cada
segona major del temperament avaluat respecte la segona major ideal, i així
successivament. Aleshores, al sumar totes les diferències obtindrem l’error
total del sistema.

Aquest error pot ser senzillament la suma de les diferències, però tre-
ballarem també amb l’arrel quadrada de la suma dels quadrats de les dife-
rències. Com que el nostre objectiu és un sistema equilibrat sense intervals
impracticables, penalitzarem els errors concentrats elevant al quadrat cada
diferència. Tot i que no sembla un procediment excessivament complicat,
una formalització pas a pas ens ajudarà a estructurar el problema.

4.2.1 Primera formulació matemàtica

Podem definir matemàticament una funció d’error que compari un sistema
donat amb un sistema òptim i quantificar l’error total de cada temperament
[24]. Primer de tot, cal formalitzar unes constants presents en qualsevol
sistema:

• Conjunt de notes: número fix de notes, que definim com a1, ..., an

• Factor de repetició: per exemple les octaves, que definim com w > an,
ja que l’octava serà més gran que l’última nota de l’escala

• Intervals: conjunt dels intervals perfectes, que definim com I1, ..., In

• Jerarquia d’intervals: pes de cada interval, per establir la importància
de cadascun, que definim com i1, ..., in

• Tonalitats: pes de cada tonalitat, per establir la importància de ca-
dascuna, que definim com k0, ..., kn

A part d’aquests cinc factors, hi ha altres elements a tenir en compte.
També definirem les següents matrius: la matriu d’intervals M , la matriu
d’intervals ideals L i la matriu d’error E, i finalment la funció d’error.
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La matriu d’intervals M serveix per establir un sistema de forma com-
pacta. Els seus valors corresponen als intervals d’aquest sistema. Per exem-
ple, la següent taula mostra els inputs d’una (mitja) matriu d’intervals de
l’escala diatònica en el sistema d’entonació justa:

do re mi fa sol la si do’

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

re 1/1 10/9 32/27 4/3 40/27 5/3 16/9

mi 1/1 16/15 6/5 4/3 3/2 8/5

fa 1/1 9/8 5/4 45/32 3/2

sol 1/1 10/9 5/4 4/3

la 1/1 9/8 6/5

si 1/1 16/15

do’ 1/1

Veiem en negreta com totes les quintes són justes (3/2) excepte la quinta
del llop (40/27), i les terceres majors més importants també són justes (5/4).

Com hem dit anteriorment, un sistema ideal seria aquell on tots els
intervals fossin perfectes. Per tant, definirem la matriu d’intervals ideals L
on cada valor serà un interval perfecte. Sabem que no es pot portar a la
pràctica perquè cada interval temperat comporta un error que es propaga
en el sistema, però ens servirà per calcular la matriu d’error E.

La matriu d’error E d’un sistema està composta per la diferència entre
els valors de la matriu d’intervals M i els valors de la matriu d’intervals
ideals L, en cents. Per exemple, podem calcular la matriu d’error del tem-
perament igual amb només els intervals de tercera menor, tercera major i
quinta justa, la qual serà senzilla ja que tots els intervals són iguals:

28



CAPÍTOL 4. MODELITZACIÓ I AVALUACIÓ NUMÈRICA

do do ] re mi [ mi fa fa ] sol sol ] la si [ si do’
do 16 14 1.9
do ] 16 14 1.9
re 16 14 1.9
mi [ 16 14 1.9
mi 16 14 1.9
fa 16 14 1.9
fa ] 1.9 16 14
sol 1.9 16 14
sol ] 1.9 16 14
la 14 1.9 16
si [ 16 14 1.9
si 16 14 1.9

do’

L’error acumulat d’aquests intervals es resumeix en la taula següent:

do do ] re mi [ mi fa fa ] sol sol ] la si [ si do’

3a m 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
3a M 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
5a P 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
ERR 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

En aquest cas, els errors són els mateixos en tots els intervals d’una
mateixa categoria per l’essència del temperament igual. 32 cents d’error
començant des de cada nota (32⇥ 12) ens dóna un error total de 384 cents,
tenint en compte només les tres categories d’intervals esmentades.

Aleshores, en termes matricials, la matriu d’intervals M es defineix com:

M =

0

BBBBB@

0 a1 · · · an�1 an
w � a1 0 · · · an�1 � a1 an � a1

...
... . . . ...

...
w � an�1 w + a1 � an�1 · · · 0 an � an�1

w � an w + a1 � an · · · w + an�1 � an 0

1

CCCCCA

29



CAPÍTOL 4. MODELITZACIÓ I AVALUACIÓ NUMÈRICA

La matriu M conté tots els possibles intervals d’un sistema donat. A
més, els intervals d’una mateixa categoria es troben en les diagonals. Per
entendre-ho millor, vegem de nou un exemple amb el temperament igual.
En aquest cas, el factor de repetició w valdria 1200 cents (una octava) i les
notes a1, a2, a3, ..., a11 serien 100, 200, 300, ..., 1100. La matriu M quedaria
de la següent manera:

M =

0

BBBBB@

0 100 · · · 1000 1100
1100 0 · · · 900 1000

...
... . . . ...

...
200 300 · · · 0 100
100 200 · · · 1100 0

1

CCCCCA

Els 0s de la diagonal principal es corresponen amb els intervals de cada nota
amb ella mateixa, i per això tenen un valor de 0 cents de distància. Els 100s
es corresponen als intervals de segona menor, els 200s als de segona major,
els 300s als de tercera menor, etc. Com hem dit, tots els intervals d’una
mateixa categoria valdran el mateix, però només perquè estem mostrant el
temperament igual. Amb altres temperaments, a part de la categoria de
l’interval cal saber els graus específics, i es per això que la matriu ha de
contenir les distàncies entre cadascuna de les notes.

Per altra banda, la matriu d’intervals ideals L tindria la següent forma:

L =

0

BBBBB@

0 I1 · · · In�1 In
In 0 · · · In�2 In�1
...

... . . . ...
...

I2 I3 · · · 0 I1
I1 I2 · · · In 0

1

CCCCCA

A diferència de la matriu M , la matriu ideal L serà igual per tots els casos,
sempre i quan utilitzem el mateix número de notes. Només cal determinar
els valors dels intervals ideals, la majoria dels quals són fixos i venen definits
per propietats matemàtiques que hem explicat anteriorment a l’apartat 2.1
i 2.2.

Llavors, la matriu d’error es calcula restant la matriu d’intervals M
a la matriu d’intervals ideals L. Per determinar l’error total del sistema,
s’aplica una funció a la matriu d’error. L’opció més fàcil és simplement
sumar tots els errors, però també podem aplicar l’arrel quadrada de la
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suma dels quadrats dels errors, i així avaluar la repartició de l’error com a
qualitat positiva. La funció d’error doncs, queda així:

E(~a) =
X

i,j

(Mi,j � Li,j)
2

Fins ara hem fet ús de 3 constants: el conjunt de notes, el factor de repe-
tició i els intervals. L’avaluació del sistema s’acabaria aquí si consideréssim
que tots els intervals i totes les tonalitats són igual d’importants, però no
sempre és així. Per certs tipus de música, és possible que una tonalitat o
uns determinats intervals siguin més importants que d’altres, i per això cal
definir una matriu que atorgui aquest pes diferent a cada interval o tona-
litat. La matriu de pesos W , doncs, vindrà definida per la multiplicació
de les matrius I i K, que utilitzaran les dues constants restants que hem
mencionat, la jerarquia d’intervals i les tonalitats:

I =

0

BBBBB@

0 i1 · · · in�1 in
in 0 · · · in�2 in�1
...

... . . . ...
...

i2 i3 · · · 0 i1
i1 i2 · · · in 0

1

CCCCCA

K =

0

BBBBB@

k0 k0 · · · k0 k0
k1 k1 · · · k1 k1
...

... . . . ...
...

kn�1 kn�1 · · · kn�1 kn�1

kn kn · · · kn kn

1

CCCCCA

Wi,j = Ii,jKi,j

Finalment, si afegim la matriu de pesos W a la funció d’error obtenim:

E(~a) =
X

i,j

Wi,j(Mi,j � Li,j)
2
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4.2.2 Primers resultats

Valorarem els resultats des de bastants punts de vista diferents per extreure
tanta informació com sigui possible. En primer lloc, vegem simplement
l’error total de cadascun dels sistemes i les diferències entre l’error en valor
absolut (L1) i l’error quadràtic (L2):

(a) Prenent els errors en valor absolut.

(b) Prenent els quadrats dels errors.

Figura 4.1: Comparació entre la gamma pitagòrica, l’entonació justa, el temperament
mesotònic d’1/4 de coma i el temperament igual sobre l’error absolut de cada sistema.
Això és, utilitzant els cents com a unitat de mesura, la suma de la diferència de cada
interval de cada sistema respecte un sistema amb tots els intervals ideals.
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Efectivament, el temperament igual és el que obté un millor rendiment
amb una desviació total de 1336.14 cents, respecte els 1429.9 cents del pita-
gòric, els 1721.88 cents de l’entonació justa i els 1909.59 cents del mesotònic.
És interessant veure que en el segon gràfic, quan apliquem una penalització
als errors concentrats, el temperament igual encara es distancia més dels
seus competidors. Aquest fet és degut a la mencionada alta variabilitat dels
sistemes antics. Això confirma que si considerem tots els intervals i totes
les tonalitats al mateix nivell d’importància, el temperament igual és defi-
nitivament el millor sistema, almenys entre els temperaments històricament
més destacats.

Per altra banda, també hem comparat els errors categoritzats per inter-
vals i per sistemes:

(a) Agrupats per intervals.

(b) Agrupats per sistemes.

Figura 4.2: Comparació dels errors, classificats per intervals i sistemes.
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A la Figura 4.2a, el color blau fa referència al temperament pitagòric,
el taronja a l’entonació justa, el groc al temperament mesotònic i el lila al
temperament igual. Podem veure com el gràfic és simètric; els intervals de
quarta i quinta, tercera major i sexta menor, tercera menor i sexta major,
etc, tenen la mateixa forma. Com que són complementaris, l’error acumulat
és el mateix als dos grups. Com esperàvem, l’interval amb menys error en
tots els sistemes és el de quinta, ja que per la seva importància prioritzem
la seva afinació per davant dels altres intervals i és el pilar a partir del
qual hem creat els tipus de temperaments. A més, és interessant veure com
tant en l’entonació justa com en el temperament mesotònic, on l’objectiu
principal és la millora de les terceres majors a canvi de la degradació de les
quintes, no veiem aquesta millora en el còmput total. Això significa que a
la vegada que redueixen l’error en algunes terceres, l’augmenten en altres
en la mateixa mesura. Cal esmentar que l’entonació justa i el temperament
mesotònic no són mals sistemes, sinó que simplement no funcionen gaire
bé quan tractem tots els intervals i totes les tonalitats per igual. Veurem
resultats diferents més endavant, quan treballem amb la matriu de pesos.

A la Figura 4.2b, les barres d’un mateix sistema corresponen als inter-
vals de categoria més petita a més gran. Podem observar una forta similitud
entre el temperament pitagòric i el temperament igual, però aquesta és de-
guda en gran part a la utilització de l’error L1. Realment el temperament
pitagòric i l’igual funcionen de la mateixa forma i conseqüentment s’assem-
blen molt. No obstant això, de nou si apliquem l’error L2 veiem una clara
diferència entre l’eficàcia de l’un i l’altre:

Figura 4.3: Mateix procediment que a la Figura 4.2b, fent servir l’error L2.
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A partir d’ara, aplicarem la funció de la matriu de pesos W . Acabem
de veure que l’entonació justa i el temperament mesotònic no són bons
temperaments per totes les tonalitats i intervals. Provem, doncs, de donar
pes únicament als intervals més importants d’una tonalitat (quinta i tercera
major) sobre els graus o funcions harmòniques més importants, és a dir: I
o tònica, IV o subdominant i V o dominant (veure Figura 4.4).

Figura 4.4: Comparació dels errors dels quatre sistemes ponderant només les quintes i
terceres majors sobre els graus de tònica (I), subdominant (IV) i dominant (V).

El color lila representa la desviació de les terceres majors i el color ver-
mell la desviació de les quintes. Sorprenentment, l’entonació justa no té ni
un cent d’error en les condicions donades. Això vol dir que en contextos on
l’harmonia sigui senzilla i no canviï de to, l’entonació justa serà el millor
sistema a utilitzar. També, observem molt bons resultats amb el tempe-
rament mesotònic, només amb petites desviacions a les quintes però amb
terceres perfectament afinades.

A partir d’aquí, la qüestió interessant és determinar la importància de
cada interval i tonalitat per escollir correctament el temperament. Si bé el
temperament igual és universal avui dia, hem vist com en determinats casos
pot no ser el sistema més adequat.

4.3 El temperament igual és òptim

Fins ara hem analitzat els sistemes de temperaments més importants de la
història de la música, però volem anar més enllà. Realment el temperament
igual és el millor que podem obtenir avui dia? Sabem que amb un pes igual
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per tots els intervals i tonalitats no hi ha competidor, però potser podem
ajustar les condicions i buscar un cas més específic que redueixi l’error total
sense oblidar les necessitats actuals. Per això caldrà reformular les variables
i canviar el plantejament, ja que aquesta vegada farem el procés invers: a
partir dels intervals ideals i els seus pesos intentarem trobar un temperament
millor.

4.3.1 Segona formulació matemàtica

Un dels canvis que realitzarem per concretar el cas serà l’eliminació dels
pesos en les tonalitats, ja que un temperament que funcioni correctament
només en certes tonalitats no és eficient. Per la música d’avui dia, la capa-
citat de modular és un requisit obligatori en qualsevol estil musical.

Per altra banda, ens centrarem en afinar només els intervals de quinta,
tercera major i tercera menor, ja que són els que corresponen de forma
natural als primers harmònics no trivials de la sèrie harmònica (el 3r, el 5è
i el 6è, respectivament), i el 7è correspondria al mateix interval de tercera
menor que el 6è però molt desafinat, o sigui que ja el descartem. En altres
paraules, tots els intervals restants (segones, sèptimes i tríton) tindran un
pes 0, per tal que els intervals més importants obtinguin una millora.

Amb aquest plantejament, deixarem les notes com a incògnites del sis-
tema i mirarem de minimitzar l’error entre els intervals que es creen i els
intervals ideals, és a dir, matemàticament el que farem és optimitzar una
funció de diverses variables.

En primer lloc definirem el conjunt de notes com a a0, a1, a2, . . . , a11
per la primera octava i a12 = a0 + 1200, a13 = a1 + 1200, a14 = a2 + 1200,
. . . , a23 = a11 + 1200 per la segona octava. Recordem que una octava són
1200 cents i per això sumem aquest valor a les notes de la segona octava.
Per calcular intervals, una de les dues notes que formen l’interval és possible
que es trobi a una octava superior, així que en necessitarem dues per fer el
càlcul.

També necessitarem els intervals ideals ja que seran el model pels inter-
vals del nou temperament. Denominarem la quinta, la tercera major i la
tercera menor ideals com a c5P , c3M i c3m i tindran un valor de 701.955,
386.314 i 315.641 cents respectivament (veure càlcul a l’apartat 2.4).

Un altre element a tenir en compte són els pesos d’aquests mateixos
intervals del nou temperament. Els definirem com a w5P , w3M i w3m i de
moment no els donarem cap valor ja que volem obtenir la solució generalit-
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zada. Tot i així, com que són pesos tenim que

w5P + w3M + w3m = 1

Podem determinar tots els intervals de quinta, tercera major i tercera menor
de forma compacta:

5es P: ak+7 � ak, 8k = 0, . . . , 11

3es M: ak+4 � ak, 8k = 0, . . . , 11

3es m: ak+3 � ak, 8k = 0, . . . , 11

Definirem la funció d’error de manera que les diferències entre els in-
tervals que obtenim i els intervals ideals quedin ponderades segons la im-
portància que donem a cada interval. Tenint en compte que a0 = 0 i que
ak = ak�12 + 1200, 8k = 12, . . . , 23, aquesta funció només depèn de les 11
variables a1, a2, a3, . . . , a11:

"(a1, . . . , a11) = w5P ·
X

0k11

(ak+7 � ak � c5P )
2 +

+ w3M ·
X

0k11

(ak+4 � ak � c3M )2 +

+ w3m ·
X

0k11

(ak+3 � ak � c3m)2

Per tal d’optimitzar aquesta funció, resoldrem el sistema

r"(a1, . . . , a11) = ~0

Aquest sistema resulta ser lineal i per tant el podrem resoldre algebraica-
ment. A les dues pàgines següents mostrem el resultat de les derivades
parcials, i el sistema a resoldre en forma matricial i simplificat.
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4.3.2 Segons resultats

En primer lloc, observem que ni la matriu ni el terme independent depenen
dels valors dels intervals ideals, c5P , c3m i c3M ! Malgrat que pot semblar
sorprenent a nivell musical que el temperament no depengui d’aquests va-
lors, si ens hi fixem detingudament estem demanant que tots els intervals
minimitzin el seu error respecte a aquests valors, i per tant matemàticament
no té sentit donar preferència a cap d’ells.

La solució obtinguda tampoc depèn dels valors dels pesos de cada tipus
d’interval, w5P , w3m i w3M , i correspon al temperament igual:

nota a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11

cents 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

Per tant, podem concloure que el temperament igual és el sistema que
optimitza l’error de tots els intervals possibles (en totes les tonalitats!) res-
pecte als intervals ideals corresponents.

Com dèiem, vist el resultat ara sembla lògic pensar que, si demanem que
totes les quintes tinguin el mateix error per igual respecte a c5P , matemàti-
cament no es pot donar preferència a cap d’elles i per tant el temperament
que obtenim com a resultat és el més equitatiu possible entre totes les notes
i intervals.

Amb aquesta idea, hem fet proves donant diferents pesos i considerant
grups d’intervals diferents:

• Si ignorem les terceres i només ens fixem en les quintes (w5P = 1,
w3m = w3M = 0), el resultat que obtenim és exactament el mateix.
És a dir, les quintes soles ja forcen el temperament igual.

• Si ignorem ara les quintes i les terceres menors (w3M = 1, w5P =
w3m = 0), el sistema que obtenim és indeterminat ja que tres de les
equacions són linealment dependents de les altres. Musicalment, això
és degut a que tres salts successius de tercera major tanquen l’octava
i per tant hi ha només quatre classes possibles de grups de terceres
majors. La solució és de la forma:

ak+4 = ak + 400, ak+8 = ak + 800, 8k = 0, . . . , 3

on a0 = 0 i a1, a2 i a3 són tres paràmetres lliures del sistema.
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• De manera semblant, si ignorem les quintes i les terceres majors, ob-
tenim un altre sistema indeterminat però aquest cop amb només dues
equacions linealment dependents de les altres i una solució que depèn
de només dos paràmetres. Musicalment, això és degut a que aquest
cop necessitem quatre salts de tercera menor per tancar l’octava, i hi
ha només tres d’aquests grups.

• Finalment, si ignorem només les quintes (w5P = 0) tornem a obtenir
el temperament igual ja que combinant elements de les dues classes
de terceres s’arriba a totes les notes de l’escala.

No ho hem fet, però, a la vista d’aquests resultats, si definíssim la funció
d’error tenint en compte altres intervals, per exemple les segones majors,
la solució que obtindríem tornaria a dependre de quantes classes es formen
per salts dels intervals corresponents; en el cas de les segones majors, només
dues.
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5
Comparació pràctica

5.1 En sistemes tradicionals

Per comprovar l’eficàcia dels diferents sistemes de temperament, necessitem
un software que permeti modificar les freqüències de les notes. Utilitzarem
PianoTeq, el qual és capaç d’ajustar el temperament a voluntat i conté els
sistemes bàsics explicats.

Aquesta és l’interfície principal del programa a l’apartat d’afinació avan-
çada (veure Figura 5.1). El sistema per defecte i que veiem a la imatge és el
temperament igual però podem escollir-ne d’altres. Una funció força útil del
software és la capacitat de veure l’afinació de cada nota en cents, ratios, fre-
qüències, i inclús desviació de quintes o terceres. Seguirem el mateix ordre
que a la part teòrica, així que començarem amb els sistemes històricament
més antics i avançarem fins l’actualitat.

Per fer una comparació completa, hem avaluat les qualitats que consi-
derem imprescindibles en un temperament. La llista de comparacions i els
àudios relacionats es troben a l’Apèndix B. Hem tingut en compte els in-
tervals principals com les quintes i les terceres, els acords tríades bàsics i les
escales principals com l’escala diatònica i l’escala cromàtica. A més, també
hem comparat el principi de la peça Preludi en mi menor (Op.28 No.4)
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Figura 5.1: Interfície de l’apartat d’afinació del programa PianoTeq. Permet canviar
entre sistemes coneguts i crear temperaments propis. A la part inferior hi ha una petita
descripció del temperament en ús i un piano virtual.

de Chopin i un fragment d’un arranjament de jazz de la peça Levanto mis

manos per observar el rendiment en un escenari real.
En primer lloc, el temperament pitagòric; comencem amb els intervals

de quinta i tercera. Recordem que les quintes estan perfectament afinades
excepte la quinta de llop. Efectivament, la majoria de les quintes sonen
fantàstic, i podem notar la millora respecte el temperament igual si pres-
tem molta atenció. No podem dir el mateix de la quinta del llop, la qual
sona absolutament horrorosa i l’hem d’evitar a tota costa si usem aquest
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temperament. Podem escoltar una comparació entre algunes de les quintes
de diversos temperaments a l’àudio 1 de l’Apèndix B.

La majoria de les terceres majors i terceres menors sonen bastant des-
afinades. De nou, podem escoltar una comparació entre algunes de les
terceres de diversos temperaments als àudios 2 i 3 de l’Apèndix B. Els grà-
fics de PianoTeq respecte les desviacions de les quintes i les terceres majors
ens confirmen el que hem escoltat (veure Figures 5.2a i 5.2b). Respecte les
quintes, veiem que una d’elles està 23.5 cents rebaixada (una coma pita-
gòrica), que és la quinta del llop. Respecte les terceres majors, 8 d’elles
estan 21.5 cents desviades, i son el que anomenem les terceres pitagòriques
o ditons.

(a) Desviació quintes (b) Desviació terceres

Figura 5.2: Desviacions de cada interval de quinta i tercera major de la gamma pitagòrica
respecte intervals ideals.

En la majoria dels casos, l’avaluació dels acords tríades tindrà un resul-
tat similar a l’avaluació dels intervals, ja que els acords estan formats per
intervals. Tenint en compte que qualsevol acord és bàsicament intervals de
tercera majors o menors encadenats, si hem obtingut mals resultats amb
les terceres, també els obtindrem amb els acords, i això és el que passa amb
la gamma pitagòrica. Podem escoltar una comparació entre els acords trí-
ades bàsics de diversos temperaments als àudios 4 i 5 de l’Apèndix B. És
interessant destacar que els acords de sus4 i sus2 sonen molt bé, ja que són
intervals de quarta i quinta des de la tònica, i en la gamma pitagòrica les
quartes i les quintes estan afinades.
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Les escales musicals són més difícils d’avaluar. No podem dir que sonen
del tot bé ni del tot malament, ja que algunes notes estan més afinades i
d’altres menys. A més a més, el fet d’estar exposats al temperament igual
tota la vida fa que qualsevol altre sistema de temperament sembli desafinat
en una primera impressió. Tot i així, la sensació general és que no acaba de
funcionar. En el cas de la gamma pitagòrica, és degut sobretot als intervals
de tercera i sexta. Podem escoltar una comparació entre les escales diatònica
i cromàtica de diversos temperaments als àudios 6 i 7 de l’Apèndix B.

Per últim, amb els fragments del preludi i l’arranjament jazzístic és on
es nota més clarament la incompatibilitat del temperament, tot i que no és
tant clara com en altres sistemes. Qualsevol peça estarà plena de terceres,
i si aquestes estan desafinades, repercutiran en el rendiment de la peça de
manera directa. Podem escoltar el fragment del preludi i l’arranjament amb
diversos temperaments als àudios 8 i 9 de l’Apèndix B.

En l’entonació justa, es milloren les terceres rebaixant algunes de les
quintes. Les quintes que es mantenen perfectes són fantàstiques, cap pro-
blema. Enlloc de tenir una quinta que sona malament, però, ara en tenim
quatre. La part positiva és que la majoria de les terceres sonen molt millor
que els ditons.

(a) Desviació quintes (b) Desviació terceres

Figura 5.3: Desviacions de cada interval de quinta i tercera major de l’entonació justa
respecte intervals ideals.

En relació als acords tríades, tot depèn del seu grau. Els acords de tò-
nica, subdominant, dominant i alguns graus més sonen meravellosos, ja que
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estan formats per una tercera major perfecte i una tercera menor perfecte
o viceversa. Però hi ha altres acords que estan desafinadíssims. És per això
que l’entonació justa no permet transposar.

En el cas de les escales, l’escala diatònica encara es pot acceptar però
l’escala cromàtica és un desastre. L’entonació justa només funcionaria en
casos específics on es toquessin uns determinats acords i prou. En realitat,
segurament podria funcionar per certes cançons pop d’avui dia, basades en
rodes d’acords senzilles. Amb les peces que utilitzem com a exemple, però,
és impracticable.

De les versions de temperaments mesotònics, provarem la d’1/4 de coma.
Recordem que aquest temperament reparteix la reducció de la quinta de
l’entonació justa en les quatre quintes que formen la tercera major. Per tant,
totes les quintes estan lleugerament per sota de la quinta justa (excepte la
quinta del llop), i així ens ho confirma la figura 5.4a. Podem percebre com
les quintes sonen una mica pitjor que les quintes del temperament igual però
no són un desastre (tot i que els hi falta poc). Les terceres majors tenen
el mateix rendiment que a l’entonació justa, molt bo en 8 d’elles però molt
dolent en les 4 restants.

(a) Desviació quintes (b) Desviació terceres

Figura 5.4: Desviacions de cada interval de quinta i tercera major del temperament
mesotònic d’1/4 de coma respecte als intervals ideals.

En aquest cas, el rendiment dels acords s’iguala una mica. Els bons
acords no sonen tant bé com en l’entonació justa i els mals acords no sonen
tant malament com en l’entonació justa. Tot i així, aquells que contenen
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una de les quatre terceres desafinades tornen a ser impracticables. Les
escales sonen regular i les peces no són acceptables. En relació al preludi
cal comentar que, en l’època de Chopin, el temperament mesotònic ja havia
quedat oblidat.

Finalment arribem al temperament igual, on la repartició és igual per
totes les quintes, terceres i qualsevol interval existent. La desviació de les
quintes és mínima respecte les quintes perfectes i gairebé imperceptible a
l’oïda humana. Les terceres, però, són fàcilment distingibles i tot i que
representen el principal problema del temperament, ens hem acostumat a
elles.

(a) Desviació quintes (b) Desviació terceres

Figura 5.5: Desviacions de cada interval de quinta i tercera major del temperament igual
respecte intervals ideals.

Els acords tríades no sonen tant bé com els millors acords de l’entonació
justa, però són correctes. I el més important de tot, sonen igual en totes les
tonalitats (el mateix passa amb les escales). Especialment amb el preludi
i l’arranjament, és on notem un canvi més dràstic. Definitivament, el tem-
perament igual està bastants passos per davant dels altres temperaments,
tant matemàticament com sensorialment.

5.2 Exemple musical

Tot i que a la Secció 3.2 es mencionava que l’entonació justa pràcticament
no es va utilitzar, alguns músics van voler experimentar i la van emprar com
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un recurs més. Actualment, en Jacob Collier (un jove prodigi de la música
moderna), és conegut per dominar àmpliament el tema dels temperaments
i la microtonalitat. Podem investigar la seva música per trobar-hi clars
exemples del bon ús que es pot treure de l’entonació justa.

Collier acostuma a arranjar cançons conegudes fent ús d’elements com-
plexos com els sistemes temperamentals. En l’arranjament de la cançó
Fascinating Rhythm, de George i Ira Gershwin, utilitza l’entonació justa en
dos acords concrets per donar riquesa. Fent una ullada a la transcripció de
l’arranjament, en els compassos 85 i 86 ens trobem amb aquests dos acords:
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(a) Format per quartes successives.
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(b) Format per quintes successives.

Figura 5.6: acords encadenats als que s’aplica l’entonació justa en lloc del temperament
igual, com es fa a la resta de la peça.

La figura 5.6a ens ensenya un acord que es forma encadenant quar-
tes successives. Començant des del fa] greu, tenim fa]–si–mi–la–re–sol–do.
Usant l’entonació justa, tal i com fa Collier a la peça, el do agut estarà a
498⇥ 6 = 2988 cents de distància, 12 menys respecte el temperament igual,
ja que cada quarta resta 2 cents (en temperament igual, una quarta són 500
cents; en entonació justa, són 498).

Per altra banda, en la figura 5.6b l’acord està format per quintes successi-
ves, de nou mitjançant l’entonació justa. Començant des del mi greu, tenim
mi–si–fa]–re[–la[–mi[–si[–fa–do. Ara, el do agut estarà a 702 ⇥ 8 = 5616;
5616� 1200⇥ 2 = 3216 cents de distancia, 16 més respecte el temperament
igual, ja que cada quinta suma 2 cents (en temperament igual, una quinta
són 700 cents; en entonació justa, són 702).

En conclusió, la nota més aguda dels dos acords, tot i ser teòricament la
mateixa, es veu separada per una distància de 28 cents degut a l’aplicació
de l’entonació justa. Les quartes successives del primer acord rebaixen el
do en 12 cents i les quintes successives del segon acord l’augmenten en 16
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cents (vegeu figura 5.7). Podem escoltar el fragment de la cançó on Collier
fa ús de l’entonació justa a l’àudio 10 de l’Apèndix B.
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Figura 5.7: Compassos 84-86 de l’arranjament de Jacob Collier de la cançó Fascinating
Rhythm.
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6
Futures investigacions

La implementació de les noves tecnologies ha suposat un canvi substancial
en tots els camps, des de la ciència fins l’art. La música, doncs, no és una
excepció. La fabricació dels instruments, l’acústica de les sales, la pròpia
composició musical i també l’afinació són aspectes que s’han pogut estudiar
des d’una altra perspectiva.

Concretament, l’afinació sembla ser un tema que brinda moltes opor-
tunitats per l’ús de la tecnologia, especialment per la seva instantaneïtat.
Segons el que hem vist, els temperaments existents són sistemes tancats
amb unes determinades freqüències que no poden ser modificades. Alesho-
res, la falta de llibertat dels sistemes estàtics podria ser compensada per la
ràpida capacitat de canvi dels programes informàtics.

La modificació de temperaments en temps real és una qüestió que s’ha
començat a experimentar amb resultats significativament positius [22, 26].
Anteriorment hem vist que en circumstàncies concretes l’ús de tempera-
ments no iguals pot ser la més adequada. Per tant, una eina que ens per-
metés canvis de temperament a mitja peça en funció de les circumstàncies
hauria de ser profitosa si el nostre objectiu segueix sent l’apropament als
intervals ideals.

També, el canvi a temps real ens permetria incorporar sons d’altres
cultures. Per exemple, la música d’Orient Mitjà utilitza un sistema que
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divideix l’octava en 24 parts iguals i per tant conté quarts de to. Amb un
canvi de temperament momentani, podríem incorporar els quarts de to amb
l’objectiu de fer una barreja entre música de diferents cultures.

A partir d’aquí, les possibilitats són variades. En la música clàssica, on
l’harmonia és complexa i està repleta de modulacions, els canvis de tempe-
rament serien abundants. I no només de cara a les peces de compositors
històrics, sinó també a les noves composicions. Per altra banda, la música
moderna igualment podria beneficiar-se d’aquestes tècniques. De la mateixa
manera que músics de jazz improvisen fora de l’escala, una nova modalitat
podria ser improvisar fora del temperament.
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7
Conclusions

El sistema de temperament musical utilitzat avui dia és producte d’una
extensa recerca en el camp de l’afinació. Des de Pitàgores amb el descobri-
ment dels intervals bàsics, són moltes les aportacions que s’han presentat al
llarg dels anys per arribar on estem. No obstant això, resulta que el sistema
actual està ple de petits desajustos als quals ens hem acostumat degut a la
constant exposició rebuda, però que no hem estat capaços de solucionar.

Doncs aquest sistema, amb totes les seves falles, podem confirmar que és
el més perfeccionat si mantenim les tres condicions bàsiques que necessita el
món musical actual: buscar intervals consonants, permetre la transposició
i tenir un número de notes per octava relativament petit.

Per arribar a aquest punt, primer de tot hem fet un repàs de la història
dels temperaments en ordre cronològic i hem explicat el funcionament bàsic
dels sistemes principals. Així, hem pogut comprendre el per què de les
decisions en el procés d’intentar crear una millor afinació pels instruments.
Aleshores, hem posat en qüestió les condicions esmentades anteriorment i,
veient que eren un requisit obligatori per la música d’ara, hem provat de
descobrir una nova distribució temperamental fixant aquestes condicions.

Independentment de les alternatives que hem intentat implementar, el
temperament igual sempre ha estat la solució. Una comparació matemàti-
ca entre els temperaments històricament més importants i el temperament
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igual, de nou ens ha ratificat la superioritat de l’últim. A partir d’aquí hem
portat el cas a la pràctica, escoltant nosaltres mateixos el rendiment de cada
temperament, tant per comprendre les peculiaritats de cadascun com per
gaudir de l’evolució de la música en la seva vessant més tècnica.

Tot i que la conclusió del treball sembla molt tancada, la possible investi-
gació futura en aquest camp és extensa (veure Capítol 6: Futures investiga-
cions). Personalment, espero que en un futur l’afinació i la seva investigació
siguin tòpics del quals se’n parli més. Com a músic que sóc, abans de re-
alitzar aquesta feina realment el meu coneixement respecte temperaments
musicals era escàs. I no crec que fos un cas personal, sinó que simplement
el coneixement sobre afinació no està prou present al món musical. Així
doncs, entre tots els músics i especialment entre aquells que compartim un
interès per la música i les matemàtiques, hauríem de posar el nostre gra de
sorra per intentar millorar aquest aspecte en la mesura del possible.
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A
Intervals

Un interval és la diferència d’altura entre dos sons musicals. Per mesurar
un interval cal comptar el número de notes entre la nota de partida i la nota
a la que volem arribar, incloent la primera i l’última en el recompte (dins
l’escala). Per exemple, de do a sol tindrem un interval de quinta perquè hi
ha 5 notes entre do i sol: do–re–mi–fa–sol, dins l’escala diatònica:

G
˘ ˇ ˇ ˇ ˘

Els intervals tenen un qualificatiu que depèn del nombre de tons i se-
mitons de l’interval. Les quartes (4es), les quintes (5es) i les octaves (8es)
poden ser disminuïdes (d), justes (J) o augmentades (A) i les segones (2es),
les terceres (3es), les sextes (6es) i les sèptimes (7es) poden ser disminu-
ïdes, menors (m), Majors (M) i augmentades. No tindrem en compte els
qualificatius disminuït i augmentat per a una simplificació, a excepció de la
quarta augmentada, que també podem anomenar tríton.

Aleshores, per segones i terceres, l’interval serà menor si conté un pas de
semitò i major si no en conté cap. Per exemple, l’interval de tercera menor
(3a m) és de tercera perquè hi ha tres notes de separació (si comencem des
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de re: re–mi–fa) entre les dues notes que formen l’interval (dins l’escala) i
és menor perquè dels dos passos que formen l’interval, un d’ells és de semitò
(mi–fa). La tercera major (3a M), tot i que també té tres notes de separació
(re–mi–fa ]), els dos passos (re–mi i mi–fa ]) són de to:

G

3a m
˘˘

3a M

4̆˘

Per les quartes i les quintes, l’interval serà just si conté un pas de semitò.
Per exemple, l’interval de quarta justa (4a J) és de quarta perquè hi ha
quatre notes de separació (si comencem des de do: do–re–mi–fa) entre les
dues notes que formen l’interval (dins l’escala) i és just perquè dels tres
passos que formen l’interval, un d’ells és de semitò (mi–fa). No treballarem
amb intervals de quarta i quinta que no siguin justos, a excepció de la quarta
augmentada o tríton, on els tres passos són de tons (do–re, re–mi i mi–fa]):

G

4a J
˘˘

4a A

4̆˘

Per les sextes i les sèptimes, l’interval serà menor si conté dos passos
de semitò i major si en conté un. Per exemple, l’interval de sexta menor
(6a m) és de sexta perquè hi ha sis notes de separació (si comencem des
de mi: mi–fa–sol–la–si–do’) entre les dues notes que formen l’interval (dins
l’escala) i és menor perquè dels cinc passos que formen l’interval, dos d’ells
són de semitò (mi–fa i si–do’). La sexta major (6a M), tot i que també té
sis notes de separació (mi–fa–sol–la–si–do ]’), només conté un pas de semitò
(mi–fa):

G

6a m
˘
˘

6a M
˘
4˘

Finalment per les octaves, l’interval serà just si conté dos passos de
semitò. Per exemple, l’interval d’octava (8a J) és d’octava perquè hi ha
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vuit notes de separació (si comencem des de do: do–re–mi–fa–sol–la–si–do’)
entre les dues notes que formen l’interval (dins l’escala) i és just perquè dels
set passos que formen l’interval, dos d’ells són de semitò (mi–fa i si–do’).
No treballarem amb intervals d’octava que no siguin justos:

G

8a J
˘
˘

Llista d’intervals simples (menors o iguals a una octava):

nom abreviatura tons semitons

uníson 0 0

segona menor 2a m 1⁄2 1

segona major 2a M 1 2

tercera menor 3a m 11⁄2 3

tercera major 3a M 2 4

quarta justa 4a J 21⁄2 5

tríton 4a A 3 6

quinta justa 5a J 31⁄2 7

sexta menor 6a m 4 8

sexta major 6a M 41⁄2 9

sèptima menor 7a m 5 10

sèptima major 7a M 51⁄2 11

octava justa 8a J 6 12
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B
Àudios

Àudio 1: Comparació de quintes. Per comparar les quintes dels dife-
rents temperaments, aquí podem escoltar la quinta del llop del temperament
mesotònic d’1/4 de coma, la quinta del llop de la gamma pitagòrica, la quin-
ta del temperament igual i la quinta perfecta en successió. Estan ordenades
de menys afinades a més afinades. Notarem una gran millora entre les quin-
tes del llop i la quinta del temperament igual per la gran diferència en cents,
però poca millora entre la quinta del temperament igual i la quinta perfecta,
ja que només són 2 cents de diferència.
https://soundcloud.com/nil-bernad/audio-1-quintes

Àudio 2: Comparació de terceres majors. Per comparar les terceres
majors dels diferents temperaments, aquí podem escoltar la tercera major
de la gamma pitagòrica o diton, la tercera major del temperament igual i
la tercera perfecta en successió. De nou, estan ordenades de menys afinades
a més afinades. Aquesta vegada notarem més diferència entre la tercera
major del temperament igual i la tercera major perfecta. Encara que ens
hem acostumat a la tercera major del temperament igual, realment no és
tan consonant com podria ser.
https://soundcloud.com/nil-bernad/audio-2-terceres-majors
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Àudio 3: Comparació de terceres menors. Per comparar les terceres
menors dels diferents temperaments, aquí podem escoltar la tercera menor
de la gamma pitagòrica, la tercera menor del temperament igual i la tercera
menor perfecta en successió. Ordenades de menys afinades a més afinades,
de nou notarem més diferència entre la tercera menor del temperament igual
i la tercera menor perfecta.
https://soundcloud.com/nil-bernad/audio-3-terceres-menors

Àudio 4: Comparació d’un acord major. Per escoltar les quintes i les
terceres majors a la vegada, compararem un acord major i les seves inversi-
ons en la tonalitat principal en els diferents temperaments. Aquesta vegada
ho ordenarem cronològicament, així que serà primer la gamma pitagòrica,
després l’entonació justa, després el temperament mesotònic d’1/4 de coma
i finalment el temperament igual.
https://soundcloud.com/nil-bernad/audio-4-acords-triades-majors

Àudio 5: Comparació d’un acord menor. Per escoltar les quintes i
les terceres menors a la vegada, compararem un acord menor i les seves
inversions en la tonalitat principal en els diferents temperaments. Seguirem
el mateix ordre cronològic.
https://soundcloud.com/nil-bernad/audio-5-acords-triades-menors

Àudio 6: Comparació de l’escala diatònica major. L’escala més
bàsica de totes és l’escala diatònica major, i en farem una comparació amb
els diferents sistemes, en ordre cronològic.
https://soundcloud.com/nil-bernad/audio-6-escales-diatoniques

Àudio 7: Comparació de l’escala cromàtica. Farem una comparació
de l’escala cromàtica amb els diferents sistemes, en ordre cronològic. Aques-
ta escala recorre tots els semitons possibles, i es fa molt evident la diferència
entre semitons més i menys separats en alguns dels temperaments.
https://soundcloud.com/nil-bernad/audio-7-escales-cromatiques

Àudio 8: Comparació d’un fragment d’una peça clàssica. Per veure
l’eficàcia real dels temperaments, en primer lloc reproduirem amb cada sis-
tema un fragment d’una peça clàssica, el Preludi en mi menor Op. 28 No. 4
de Chopin.
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https://soundcloud.com/nil-bernad/audio-8-preludi-op-28-no-4

Àudio 9: Comparació d’un fragment d’una peça moderna. Per
veure l’eficàcia real dels temperaments, en segon lloc reproduirem amb cada
sistema un fragment d’un arranjament jazz de la peça Levanto Mis Manos.
https://soundcloud.com/nil-bernad/audio-9-levanto-mis-manos-jazz

Àudio 10: Arranjament de Jacob Collier de Fascinating Rhythm.
Aquí podem escoltar la diferència entre un acord format per quartes i un
altre format per quintes, tots dos a partir d’intervals perfectes. Encara
que la nota superior sigui la mateixa amb el sistema de notació musical
que utilitzem, percebem una clara diferència degut a l’acumulació de les
desviacions en cada nota que forma l’acord, fruït d’emprar la quarta o la
quinta perfecta enlloc de la quarta o la quinta del temperament igual.
https://soundcloud.com/nil-bernad/audio-10-fascinating-rhythm
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C
Codis

Implementació en Matlab dels exercicis corresponents a les Seccions 4.1
i 4.2. En el primer exercici busquem el parell d’enters que s’acosta més
a l’equació (3/2)n = 2m, per determinar si la prolongació dels salts de
quinta aconsegueix reduir l’error d’aproximació necessari per tancar el cercle
de quintes. En el segon exercici implementem el model numèric descrit a
l’apartat 4.2.1, per calcular l’error de cada temperament. Aquest segon
exercici està compost per dos arxius: un conté les dades i els gràfics i l’altre
la funció d’error.

C.1 Exercici 1

% Arxiu 1
clear all

% Variables
n=100;% Fins a n octaves
m=100;% Fins a m quintes
frOct = 2/1; % Raó de freqüència de l'interval d'octava
frQui = 3/2; % Raó de freqüència de l'interval de quinta
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threshold=0.02; % Llindar d'acceptació de l'error

% Per cada combinació d'n octaves i m quintes...
for octava=1:n

for quinta=1:m
%Diferència absoluta i relativa
errorAbsolut = abs(((frQui)^quinta)-(frOct^octava));
errorRelatiu = errorAbsolut/((freqQuinta)^quinta);

% Si la diferència és 0...
if ((frQui)^quinta)==(frOct^octava)

fprintf(['Els números enters %d i %d ',...
'compleixen que(3/2)^n = 2^m\n'],...
quinta,octava);

% Si la diferència és menor al llindar...
elseif errorRelatiu<threshold

fprintf(['Els números enters %d i %d ',...
's''aproximen a (3/2)^n = 2^m, amb un error ',...
'de %f.\n'],...
quinta,octava, errorRelatiu);

end
end

end

C.2 Exercici 2 (Script)

% Arxiu 1
clear all

w = 1200; % Factor de repetició (octava en cents)

% Valors de la gamma pitagòrica en cents
pitagoric = [113.685, 203.91, 317.595, 407.82, 521.505,...
611.73, 701.955, 815.64, 905.865, 1019.55, 1109.775, 1200];
[errorL1Pit, errorL2Pit, errorIntervalsPit] =...
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formMat(pitagoric, w);

% Valors de l'entonació justa en cents
just = [111.73, 203.91, 315.64, 386.31, 498.04, 582.51,...
701.955, 813.69, 884.36, 996.09, 1088.27, 1200];
[errorL1Just, errorL2Just, errorIntervalsJust] =...
formMat(just, w);

% Valors del temperament mesotònic d'1/4 de coma en cents
mesotonic = [76, 193.2, 310.3, 386.3, 503.4, 579.5, 696.6,...
772.6, 889.7, 1006.8, 1082.9, 1200];
[errorL1Meso, errorL2Meso, errorIntervalsMeso] =...
formMat(mesotonic, w);

% Valors del temperament igual en cents
igual = [100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,...
1000, 1100, 1200];
[errorL1Igual, errorL2Igual, errorIntervalsIgual] =...
formMat(igual, w);

% Gràfic 1, error en valor absolut
X1 = categorical({'Gamma Pitagòrica','Entonació Justa',...
'Temperament Mesotònic','Temperament Igual'});
X1 = reordercats(X1,{'Gamma Pitagòrica','Entonació Justa',...
'Temperament Mesotònic','Temperament Igual'});
Y1 = [errorL1Pit, errorL1Just, errorL1Meso, errorL1Igual];
bar(X1,Y1,0.35);
xlabel('Sistemes');
ylabel('Cents de desviació');
title('Comparació sistemes Error L1', 'FontSize', 20);
ax = gca;
ax.XAxis.FontSize = 14;
ax.YAxis.FontSize = 17;

% Gràfic 2, error quadràtic
figure()
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X2 = categorical({'Gamma Pitagòrica','Entonació Justa',...
'Temperament Mesotònic','Temperament Igual'});
X2 = reordercats(X2,{'Gamma Pitagòrica','Entonació Justa',...
'Temperament Mesotònic','Temperament Igual'});
Y2 = [errorL2Pit, errorL2Just, errorL2Meso, errorL2Igual];
bar(X2,Y2,0.35);
xlabel('Sistemes');
ylabel('Cents de desviació');
title('Comparació sistemes Error L2', 'FontSize', 20);
ax = gca;
ax.XAxis.FontSize = 14;
ax.YAxis.FontSize = 17;

% Gràfic 3, agrupat per intervals
segonam = [errorIntervalsPit(1), errorIntervalsJust(1),...
errorIntervalsMeso(1), errorIntervalsIgual(1)];
segonaM = [errorIntervalsPit(2), errorIntervalsJust(2),...
errorIntervalsMeso(2), errorIntervalsIgual(2)];
terceram = [errorIntervalsPit(3), errorIntervalsJust(3),...
errorIntervalsMeso(3), errorIntervalsIgual(3)];
terceraM = [errorIntervalsPit(4), errorIntervalsJust(4),...
errorIntervalsMeso(4), errorIntervalsIgual(4)];
quarta = [errorIntervalsPit(5), errorIntervalsJust(5),...
errorIntervalsMeso(5), errorIntervalsIgual(5)];
triton = [errorIntervalsPit(6), errorIntervalsJust(6),...
errorIntervalsMeso(6), errorIntervalsIgual(6)];
quinta = [errorIntervalsPit(7), errorIntervalsJust(7),...
errorIntervalsMeso(7), errorIntervalsIgual(7)];
sextam = [errorIntervalsPit(8), errorIntervalsJust(8),...
errorIntervalsMeso(8), errorIntervalsIgual(8)];
sextaM = [errorIntervalsPit(9), errorIntervalsJust(9),...
errorIntervalsMeso(9), errorIntervalsIgual(9)];
septimam = [errorIntervalsPit(10), errorIntervalsJust(10),...
errorIntervalsMeso(10), errorIntervalsIgual(10)];
septimaM = [errorIntervalsPit(11), errorIntervalsJust(11),...
errorIntervalsMeso(11), errorIntervalsIgual(11)];
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figure()
X3 = categorical({'m2','M2','m3','M3','P4','A4','P5','m6',...
'M6','m7','M7'});
X3 = reordercats(X3,{'m2','M2','m3','M3','P4','A4','P5',...
'm6','M6','m7','M7'});
Y3 = [segonam; segonaM; terceram; terceraM; quarta; triton;...
quinta; sextam; sextaM; septimam; septimaM];
bar(X3,Y3);
title('Comparació de sistemes per intervals', 'FontSize', 20);
xlabel('Intervals');
ylabel('Cents de desviació');
ax = gca;
ax.XAxis.FontSize = 14;
ax.YAxis.FontSize = 17;

% Gràfic 4, agrupat per sistemes
figure()
X4 = categorical({'Gamma Pitagòrica','Entonació Justa',...
'Temperament Mesotònic','Temperament Igual'});
X4 = reordercats(X4,{'Gamma Pitagòrica','Entonació Justa',...
'Temperament Mesotònic','Temperament Igual'});
Y4 = [errorIntervalsPit; errorIntervalsJust;...
errorIntervalsMeso; errorIntervalsIgual];
bar(X4,Y4);
title('Comparació d''intervals per sistemes', 'FontSize', 20);
xlabel('Sistemes');
ylabel('Cents de desviació');
ax = gca;
ax.XAxis.FontSize = 14;
ax.YAxis.FontSize = 17;

% fprintfs
% Error L1
fprintf('Error L1 Gamma Pitagòrica: %f cents.\n',errorL1Pit);
fprintf('Error L1 Entonació Justa: %f cents.\n',errorL1Just);
fprintf(['Error L1 Temperament Mesotònic d''1/4 de coma: ',...
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'%f cents.\n'],errorL1Meso);
fprintf('Error L1 Temperament Igual: %f cents.\n\n',...
errorL1Igual);

% Error L2
fprintf('Error L2 Gamma Pitagòrica: %f cents.\n',errorL2Pit);
fprintf('Error L2 Entonació Justa: %f cents.\n',errorL2Just);
fprintf(['Error L2 Temperament Mesotònic d''1/4 de coma: ',...
'%f cents.\n'],errorL2Meso);
fprintf('Error L2 Temperament Igual: %f cents.\n\n',...
errorL2Igual);

C.3 Exercici 2 (Funció)

% Arxiu 2
function [errorL1, errorL2, errorIntervals] = formMat(a,w)

% Matrius
M = zeros(size(a,2)); % Matriu d'intervals del sistema donat
L = zeros(size(a,2)); % Matriu d'intervals ideals
I = zeros(size(a,2)); % Matriu dels pesos dels intervals
K = zeros(size(a,2)); % Matriu dels pesos de les tonalitats

% M (Matriu d'intervals del sistema donat)
for i=1:size(M,1)

for j=1:size(M,2)
if i<=j

M(i,j) = a(j)-a(i);
elseif i>j

M(i,j) = w + a(j)-a(i);
end

end
end
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% L (Matriu d'intervals ideals)
ideal = [0, 111.73, 203.91, 315.64, 386.31, 498.04, 582.51,...
701.955, 813.69, 884.36, 996.09, 1088.27, 0, 111.73,...
203.91, 315.64, 386.31, 498.04, 582.51, 701.955, 813.69,...
884.36, 996.09, 1088.27];

for i=1:size(L,1)
for j=1:size(L,2)

L(i,j) = ideal(j+13-i);
end

end

% I (Matriu dels pesos dels intervals)
% Pes igual per tots els intervals
pesInterval = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,...
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1];

% Pes únicament als intervals de quinta justa, tercera major i
% complementaris
% pesInterval = [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0,...
% 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0];

for i=1:size(I,1)
for j=1:size(I,2)

I(i,j) = pesInterval(j+13-i);
end

end

%K (Matriu dels pesos de les tonalitats)
% Pes igual per totes les tonalitats
pesTonalitat = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1];

% Pes únicament als graus de tònica, subdominant i dominant
%pesTonalitat = [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1];
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for i=1:size(K,1)
for j=1:size(K,2)

K(i,j) = pesTonalitat(i);
end

end

% W (Matriu de pesos)
W = I.*K;

%Separació de la matriu per intervals
ML = W.*abs(M-L); % Error L1
% ML = W.*abs(M-L).^2; % Error L2
segonam = sum(diag(ML,1)) + sum(diag(ML,-11));
segonaM = sum(diag(ML,2)) + sum(diag(ML,-10));
terceram = sum(diag(ML,3)) + sum(diag(ML,-9));
terceraM = sum(diag(ML,4)) + sum(diag(ML,-8));
quarta = sum(diag(ML,5)) + sum(diag(ML,-7));
triton = sum(diag(ML,6)) + sum(diag(ML,-6));
quinta = sum(diag(ML,7)) + sum(diag(ML,-5));
sextam = sum(diag(ML,8)) + sum(diag(ML,-4));
sextaM = sum(diag(ML,9)) + sum(diag(ML,-3));
septimam = sum(diag(ML,10)) + sum(diag(ML,-2));
septimaM = sum(diag(ML,11)) + sum(diag(ML,-1));
errorIntervals = [segonam, segonaM, terceram, terceraM,...
quarta, triton, quinta, sextam, sextaM, septimam, septimaM];

%Funció d'error L1
errorL1 = sum(sum(W.*abs(M - L)));

%Funció d'error L2
errorL2 = sqrt(sum(sum(W.*abs(M - L).^2)));

end
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Paraules clau musicals

acord x, xiv, 12, 16, 22, 43, 45–49, 60, 61

afinació iii, v, vi, viii, x, xiv, 4, 5, 12, 13, 17, 19, 26, 34, 43, 44, 51, 53, 54

cent vi–x, xiii, 9, 10, 20, 22, 23, 25–30, 32, 33, 35, 36, 40, 43, 45, 49, 50

cercle de quintes v, 22

coma pitagòrica v, vi, 15, 16, 22, 45

coma sintònica 16, 18, 20

diton vi, 16, 17, 20, 45, 46

enharmònic 22

entonació justa vi, viii, x, xiii, xiv, 2, 3, 9, 17–20, 23, 28, 32–35, 46–50

escala cromàtica 43

escala diatònica x, 28, 43, 47

escala musical iii, 1, 9, 26, 46

gamma pitagòrica v–vii, xiii, xiv, 1, 2, 9, 13, 15–18, 20, 32, 45, 46

grad 22

harmònic vi, xiii, 8, 9, 11, 12, 18

interval iii, v–x, xiii, xiv, 1, 2, 4, 7–11, 13, 16–19, 21–23, 26–37, 43–48, 51,
53

la central 11–13
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Paraules clau musicals

microtonalitat 49

modulació 4, 18, 52

monocordi 1

nota iii, v–vii, ix, x, 1, 7–16, 19, 22, 25–27, 29–31, 36, 43, 46, 49, 53

octava iii, v, ix, 7–9, 13, 14, 16, 21, 22, 25–27, 30, 36, 52, 57

pentagrama 8

quinta del llop v, vii, 16, 18, 19, 22, 28, 44, 45, 47

semitò 16, 22

temperament igual vii, viii, x, xiii, xiv, 4, 5, 9, 19, 21–23, 28–30, 32–35,
43, 44, 46–49, 53

temperament mesotònic vi, xiii, xiv, 2, 3, 9, 19, 20, 32, 34, 35, 47, 48

to xiii, 9–11, 16, 18, 19, 23, 24, 35, 52

tonalitat vi, viii–x, 4, 18, 22, 23, 27, 31, 33–36, 48
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