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UNITAT 4: PASSEJAR PER LES TONALITATS 

 

Introducció: 

Cada melodia, en funció de la seva tonalitat i de la seva modalitat, provoca una resposta emocional 

determinada. 

Canviar de tonalitat una melodia se sol fer per dos motius: un de pràctic, per fer que una melodia soni 

més aguda o més greu segons convingui, i un altre d’expressiu, per poder contrastar emocions. 

 

Objectius a assolir 

 Conèixer l’armadura com a indicador de la tonalitat. 

 Utilitzar el transport com a eina per canviar de tonalitat. 

 Recordar els patrons de les tonalitats majors i menors. 

 Entendre el mecanisme necessari per esbrinar les armadures de les tonalitats majors i menors. 

 Conèixer el concepte de tonalitats relatives. 

 Saber tocar una mateixa melodia en diferents tonalitats. 

 Experimentar les diferents respostes afectives que donen els canvis de tonalitat. 

 Iniciar-se en la comprensió de la clau de fa. 

 Familiaritzar-se amb totes les tonalitats tant si són amb sostinguts com amb bemolls. 

 

Activitats d’avaluació inicial: 

1. Escriu dues escales de les tonalitats que coneguis. 

2. Escriu tres intervals de segona que tinguin 1 semitò. 

3. Escriu tres intervals de tercera que tinguin 1 to + 1 semitò. 
4. Coneixes alguna clau diferent de la clau de sol? Quina? Com es grafia? 
5. @ 2.2 Escolta les escales següents i digues si són majors o menors. 
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L’indicador de la tonalitat 

“L’armadura és el conjunt de sostinguts o bemolls que es posen al costat de la clau. Ens indica la 
tonalitat.” 

@ 2.3 Escolta els motius melòdics de l’exemple que hi ha a continuació i interpreta’ls amb el teu 
instrument. Estan escrits en tres tonalitats diferents i segueixen, per tant, tres armadures diferents. 
Primer interpreta’ls respectant els sostinguts i els bemolls de cada tonalitat, i després interpreta’ls sense 
tenir en compte l’armadura. 

 

Has pogut experimentar que les alteracions de l’armadura són imprescindibles per a la melodia, ja que 
les tonalitats de sol major, de fa major i de re major les necessiten per a les seves escales corresponents 
perquè es compleixi a cada escala el patró de l’escala major, amb els semitons entre els graus III-IV i VII-
VIII. 
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El transport de tonalitats 

La necessitat de les armadures s’entén fàcilment si es practica el transport. 

“El transport de tonalitats és una eina per passar una melodia d’una tonalitat qualsevol (per exemple, 

do major) a una altra qualsevol (per exemple, re major).” 

Si volem transportar a la tonalitat de re major una melodia que és en do major, cal seguir el procés 

següent: 

1er Esbrinar l’escala de la nova tonalitat i les seves alteracions. 

2on Esbrinar amb quina nota hem de començar. 

Si la melodia en do major comença per la nota do, en re major començarà per la nota re. 

Activitats: 

1. A continuació tens un fragment de la conçó tradicional nord-americana Oh Susana en tonalitat 

de do major. Segueix el procés esmentat abans per transportar una melodia d’una tonalitat a 

una altra i transporta amb el teu instrument aquest fragment a la tonalitat de re major. Després 

d’haver-lo tocat, escriu-ne la partitura a la llibreta. 

 

2. Love me tender, d’Elvis Presley i Vera Matson, és un tema que està escrit en sol major. 

Transporta’l a Fa major i interpreta’n les dues versions. En quina tonalitat t’agrada més? 

 



 3er ESO                                

 
4 

 

Les armadures en les tonalitats majors 

Per no haver d’estar sempre construint escales per saber quines alteracions calen, existeixen uns “trucs” 

que permeten deduir ràpidament quines alteracions formen part de l’armadura d’una tonalitat 

determinada, o quina tonalitat correspon o una armadura determinada. 

Algunes tonalitats majors necessiten sostinguts i unes altres, bemolls. Cal saber que la tonalitat de do 

major no té cap alteració en l’armadura i la de fa major  té el si bemoll. 

 

 

 

 

L’armadura sempre està situada després de la clau. En el cas de les tonalitats de do major i de la menor 

(tonalitats sense cap alteració), aquest espai quedarà buit. 
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En el repertori popular català les cançons de jocs i oficis habitualment estan en el mode major. Això li 

dóna un caràcter extravertit, dinàmic i engrescador. Escolta les cançons següents, canta-les i viu les 

sensacions que provoca el mode major. 

 

Activitats: 

3. Observa les armadures dels següents fragments musicals i digues en quines tonalitats majors 

han estat escrites:  

a) Somewhere over the rainbow, de Harold Arlen i Yip Harburg. 

b) El petit negre, de Claude Debussy. 

 

Les armadures en les tonalitats menors 

Les tonalitats menors també necessiten alteracions (sostinguts o bemolls) per poder mantenir els 

semitons segons el patró de l’escala menor, entre el grau II-III i el gra V-VI. 

 

I II III IV V VI VII VIII 

     to        st        to        to        st        to         to  
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Totes les armadures serveixen per a dues tonalitats: una tonalitat major i una menor (tonalitats 

relatives). 

Si una melodia té una armadura, hi haurà dues possibilitats: que estigui en la tonalitat major o be en 

la seva relativa menor. Sabrem quina de les dues tonalitats possibles serà segons quina sigui la tònica 

de la melodia. 

Fixa’t en la partitura de la melodia tradicional hebrea Hatikvah. L’armadura no té cap alteració, per 

tant podria ser en tonalitat de do major o de la menor. En aquest cas, la tonalitat de la melodia és la 

menor perquè la seva tònica és la nota “la”, que es converteix en el centre de la tonalitat. 
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Les balades catalanes estan compostes normalment en mode menor. Aquest mode ajuda a donar un 

caràcter més íntim i reflexiu. Escolta les cançons següents i viu les sensacions que provoca el mode 

menor. 

 

Activitats: 

@ 2.12 

4. Escolta les escales següents i digues quines són majors i quines són menors. 

@ 2.13 

5. Escolta la melodia de la cançó popular catalana El cant dels ocells i digues en quina tonalitat 

està escrita i quina n’és la tonalitat relativa. 
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ACTIVITATS 

 

Activitats d’avaluació 

1. Defineix els conceptes d’armadura i de transport de tonalitat. 

2. Escriu l’escala de re major i la de si menor, tot respectant els patrons corresponents. 

3. Digues en quina tonalitat està escrita aquesta melodia i després transporta-la a la tonalitat de 

fa major. 

 
4. Explica com es dedueixen les armadures amb sostinguts de les tonalitats majors. 

5. Explica com es dedueixen les armadures amb bemolls de les tonalitats menors. 

6. Escriu a la teva llibreta l’ordre que segueixen els sostinguts i els bemolls en una armadura. 

7. Copia a la teva llibreta les armadures de sota i escriu quines tonalitats (major i relativa menor) 

ens indiquen. 

 
 

8. Escriu a la teva llibreta les armadures de les tonalitats següents: si menor, la major i la menor. 

Després escriu quina és la tonalitat relativa de cada una d’aquelles tonalitats. 

9. Interpreta la partitura de Frère Jacques que hi ha a peu de pàgina. Després afegeix-hi les 

alteracions pertinents perquè la cançó soni com tu la coneixes. 
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10. Interpreta la partitura de l’havanera popular catalana La Gavina. Fixa’t que el tema A i el tema 

B són en dues tonalitats diferents: el tema A és en la menor i el tema B és en la major. 

 
 

@ 2.14-15 

11. Escolta els dos fragments següents i digues si la seva tonalitat respectiva és major o menor. El 

segon fragment s’assembla a un tema popular que coneixes. Quin és? En què es diferencien la 

versió que has escoltat i la que tu ja coneixies? 
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Activitats de reforç 

1. Escriu a la teva llibreta el patró de l’escala major i el de l’escala menor. En què es diferencien? 

2. Escriu l’ordre en què se succeeixen els sostinguts i els bemolls en una armadura i memoritza’l. 

Activitats d’ampliació 

1. Transporta de la menor a la major la melodia tradicional hebrea Hatikvah. 

2. Busca tres cançons escrites en tonalitat major i tres en tonalitat menor. 

 

 

REFLEXIONA SOBRE … 

 

El caràcter  educatiu i terapèutic de la música 

Tots els mètodes de pedagogia musical – mètode Dalcroze, Carl Orff, Suzuki i Willems- treballen des de 

la base els tres principals elements interns de la música: el ritme, la melodia i l’harmonia. Aquests tres 

elements són també els eixos bàsics de la vida de l’ésser humà. 

 

Entenem l’ordre i la proporció de la música perquè el nostre cos necessita, per mantenir vius els nostres 

òrgans, un determinat ordre, un ritme de vida. 

Entenem l’expressió d’una idea musical perquè cada cosa que s’expressa està plena d’emocions i 

sentiments, i l’ésser humà té una intel·ligència emocional que li permet captar els estats afectius a 

través tant de la paraula com de la música. 

L’estructura musical que dóna l’harmonia uneix en l’oïda la comprensió total d’un ambient i permet 

desenvolupar facultats cognitives com ara la memòria, la imaginació i la intel·ligència factorial (espacial, 

visual, analítica…). 

La música i el nostre cos, doncs mantenen una estreta relació. Tenim capacitat de reacció davant 

estímuls musicals a través dels moviments corporals; tenim capacitat d’expressió i valoració de nosaltres 

mateixos i dels altres a través de l’execució i de la creació de música, i aprenem a posar atenció en un 

fet artístic desenvolupant la facultat d’escoltar. 
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Per tots aquests motius la música és educativa i terapèutica per a tothom. Ara bé, sempre que s’escolti, 

no que  només se senti: 

Sentir és una percepció passiva dels sons, sense realitzar cap reflexió sobre aquests sons.  

Escoltar és un acte voluntari en el qual s’utilitza l’oïda per discriminar els sons i analitzar-los. 

 

Avalua’t 

1. Tens com a finalitat en la teva vida adquirir un bon desenvolupament fisiològic, emocional i 

intel·lectual? Hi ha algun d’aquests aspectes que tinguis oblidat? Per què? 

2. Esmenta activitats que fas habitualment per tenir cura d’aquests àmbits. 

 

VIU SITUACIONS NOVES I DESCOBREIX … 

 

La musicoteràpia i l’efecte Mozart 

La musicoteràpia ha estat definida, per la psicologia, com la utilització de la música amb finalitats 

terapèutiques en l’àmbit físic, emocional i intel·lectual. 

Es basa en el fet d’afavorir que s’intercanviïn idees, pensaments i emocions a través de les audicions de 

música, i de les interpretacions instrumentals i vocals. 

Alfred A. Tomatis, metge francès especialista en otorinolaringologia que va desenvolupar un mètode 

d’estimulació auditiva, ens explica que el fet d’escoltar i expressar idees musicals fa que es discriminin 

els sons, es millori l’audició i l’emissió de veu mentre es va desenvolupant la capacitat de reflexió, 

concentració, creativitat i control d’un mateix. Tot això afavoreix que s’adquireixi un bon nivell de 

lectura, escriptura i llenguatge. 

S’han observat  millores en persones amb problemes de coordinació motora, d’aprenentatge a l’escola i 

de falta de concentració i atenció en l’estudi; també en gent amb problemes d’integració social. 

A partir del 1950, les teories de Tomatis es van formular sota el nom d’efecte Mozart. 

L’efecte Mozart defensa que la intel·ligència humana es desenvolupa més i millor escoltant música 

composta per Mozart, ja que van descobrir que desenvolupava el llenguatge verbal, les habilitats 

matemàtiques i la capacitat de lectura, escriptura i de recordar i memoritzar. 

 

Investiga i experimenta 

1. Informa’t sobre el tractament amb musicoteràpia que reben els nens autistes. 
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L’ARMADURA EN LES TONALITATS 
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PER SABER-NE MÉS 

 

La clau de fa 

Per definir les altures dels sons a les partitures s’utilitzen elements gràfics com ara el pentagrama, les 

notes i les claus. 

El motiu que existeixin diferents claus respon al fet que en un pentagrama s’han d’escriure notes molt 

greus i notes molt agudes en funció de la tessitura dels instruments que les han d’interpretar. 

 

La tessitura 

Cada instrument té una tessitura, és a dir, una extensió de notes que pot reproduir, de la més greu a la 

més aguda. Un violí i un contrabaix, per exemple, són molt diferents en la seva tessitura: el violí és capaç 

de reproduir notes més agudes que un contrabaix. Per això, en una partitura per a violí s’utilitza la clau 

de sol i en una partitura per a contrabaix s’utilitza la clau de fa. 

 

L’índex d’altura 

A la il·lustració de més avall podeu veure uns nombres escrits a sota de cada nota do: són els índexs 

d’altura, els quals expressen numèricament l’altura dels sons. Així direm, per exemple, que la tessitura 

d’un contrabaix comprèn des del do1 fis a la2. 

Fixa’t que el do3 és una nota que gràficament és comuna a la clau de sol i a la clau de fa. 

Per tant, en cada partitura cal utilitzar la clau adequada en funció de la tessitura de l’instrument al qual 

va destinada. 
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Activitats 

@ 2.17 

1. Escolta aquest fragment de la melodia de la peça “L’elefant”, de l’obra El carnaval dels animals 

de Camille Saint-Saëns, i segueix-lo a la partitura. Quins són els instruments que intervenen en 

la interpretació d’aquest fragment? 
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REPERTORI 
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TAULA DE DIGITACIONS 

 

 

 

 

 


