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INTERVALS

 Anomenem interval a la diferència d'altura que hi ha entre dues notes i serveix per sa-
ber si una nota és més greu o més aguda que una altra i quan més greu o més aguda és.

 En primer lloc, es donen tres situacions: l'uníson, l'interval ascendent i l'interval des-
cendent. Aquí tens uns quants exemples:

  Unísons

    

  Ascendents

   

  Descendents

    

 Per definir l'amplitud d'un interval numerem totes les notes (o graus) que contenen, in-
closes les dues que el formen.

Interval de 4ª

   Interval de 3ª 
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Interval de 7ª

 Per mesurar un interval sumarem els tons i semitons, que separen ambdues notes. Un 
to és la diferencia d'altura que hi ha entre les notes naturals do i re, re i mi, fa i sol i la i si.

 Un semito és la meitat d'un to i és la diferencia d'altura mínima possible entre dues no-
tes. Un semito és l'interval que formen les notes naturals mi i fa, i si i do.

 Així doncs, l'escala de Do natural la conformen els següents intervals:

   

 Ara uns quants exemples de com mesurem els intervals:

Int. 4ª (2T i 1ST)

Int. 3ª (1T i 1ST)

Int. 7ª (4T i 2ST)
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 Els signes d'alteració variaran el nombre de tons i semitons d'un interval, però no el 
nombre de notes que el formen.

Int. 4ª (1T i 2ST)

Int. 4ª (3T)

 Int. 4ª (2T i 1ST)

   Int. 4ª (2T i 2ST)

Int.4ª (2T)

Int. 4ª (2T i 1ST)

Int. 4ª (1 T i 1ST)

Int. 4ª (3T i 1ST)
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QUALIFICACIÓ DELS INTERVALS

 Qualificar un interval consisteix en substituir el nombre de tons i semitons per un qua-
lificatiu. Aquests qualificatius són: just, major, menor, augmentat, disminuït, doble augmentat 
i doble disminuït. La guia que seguim per qualificar els intervals és la relació que la nota Do 
té amb la resta de notes naturals o escala de Do Major.

 Observem que l'uníson de qualsevol nota natural és ella mateixa i que l'octava de 
qualsevol nota natural rep el mateix nom, doncs és la nota que vibra just el doble de la 
freqüència de la primera. És per això que aquests intervals es qualifiquen de justos.

 Si analitzem les diferents quartes i quintes que es formen entre les notes naturals,

observem que tant sols les que es formen entre les notes Fa i Si o Si i Fa proporcionen un re-
sultat diferent a totes les altres.

 En escoltar aquests intervals tots aporten una sensació d'estabilitat i de consonància si-
milar (més acusada a les quintes que a les quartes), a excepció dels dos intervals de tres tons 
que formen entre sí les notes Fa i Si. L'especial relació entre aquestes dues notes ja es va ob-
servar pels monjos gregorians, que la van anomenar "diabolus in música". Actualment l'a-
nomenem tritó. 

 La conclusió és que a les quartes de 2T i 1ST, i a les quintes de 3T i 1ST les qualifi-
quem també com a justes, de la mateixa manera que a les octaves i als unísons.

 Les segones entre notes naturals són o d'un to, o d'un semito.
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 Les terceres són o de dos tons, o d'un to i un semito.

 Les sextes són o de quatre tons i un semito, o de tres tons i dos semitons, és a dir, de 
quatre tons.

 Les sèptimes són o de cinc tons i un semito, o de quatre tons i dos semitons, és a dir, de 
cinc tons.

 

 En tots els casos a les primeres (més amples) les qualifiquem com a majors i a les altres 
com a menors.

 Dels intervals més grans que l'octava, anomenats compostos, en parlarem més enda-
vant.

 Per recordar el nombre de tons i semitons que ha de tenir un interval perquè l'anome-
nem just, major o menor, prendrem com a referència l'interval que forma la nota Do amb 
cadascuna de les altres notes de l'escala de Do Major.

Així doncs:
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 Quan un interval té un nombre de tons i semitons diferent dels que ja hem definit rep el 
nom d'augmentat, disminuït, doble augmentat o doble disminuït, segons explica el següent 
quadre:
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JUST   - 1ST
DISMINUÏT

            - 1T
DOBLE DISMINUÏT

      + 1ST
AUGMENTAT

            + 1T
   DOBLE AUGMENTAT

MENOR   - 1ST
DISMINUÏT

            - 1T
DOBLE DISMINUÏT

      + 1ST
AUGMENTAT

            + 1T
   DOBLE AUGMENTATMAJOR

 

 Alguns exemples:               

   

 INTERVALS ENHARMÒNICS

 Són aquells intervals que s'escriuen diferent, però sonen igual.
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  Tots els intervals augmentats o disminuïts, a excepció de la quarta augmentada i la 
quinta disminuïda, tenen un enharmònic just, major o menor.  

 Però no:

INTERVALS SIMPLES I COMPOSTOS

 Els intervals simples són tots els que hem estudiat fins ara, i els compostos, els que són 
més amplis que l'octava (novenes, dècimes, etc.). Alguns exemples:
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 Per qualificar els intervals compostos, els hi restem les octaves que siguin necessàries 
fins a aconseguir un interval simple. La qualificació que tingui aquest interval simple serà la 
mateixa que donarem a l'interval compost. 

 

INVERSIÓ DELS INTERVALS

 Invertir un interval consisteix en pujar una octava la primera nota, en els intervals as-
cendents, o en baixarla una octava en els descendents.
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 Inversió d'intervals ascendents:

 Inversió d'intervals descendents:

 

 Observem l'inversió dels intervals simples:
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  1ª Conclusió: 

    1ª   8ª

    2ª   7ª

    3ª   6ª

    4ª   5ª

    5ª   4ª

    6ª   3ª

    7º   2ª

    8ª   1ª

         (la suma sempre dóna nou)
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   Per la qual cosa

    1ª   8ª

    2ª   7ª

    3ª   6ª

    4ª   5ª

 Entre aquestes parelles resultants del procediment d'invertir intervals s'estableixen unes 
similituds sonores i de consonància que analitzarem més endavant.

  2ª Conclusió:

Major  Menor

Menor  Major

Just  Just

Augmentat  Disminuït

Disminuït   Augmentat

Doble augmentat  Doble disminuït

Doble disminuït  Doble augmentat  

 

 

  Alguns exemples:
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  Abreviatures utilitzades en l'anàlisi d'intervals:

 Els intervals justos i majors els identifica el número de l'interval.

 Els intervals menors s'identifiquen amb una "m" minúscula en la nomenclatura tradi-
cional o amb un bemoll davant del número en la nomenclatura americana (aquesta és la que 
fem servir en música moderna).
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 Els intervals augmentats s'identifiquen amb el signe "+" o amb el signe sostingut davant 
del número en la nomenclatura americana.

 Els intervals disminuïts s'identifiquen amb el signe "o" o amb l'abreviatura "dism" en la 
nomenclatura tradicional.

 La nomenclatura americana utilitza el signe bemoll quan l'interval disminuït és una 4ª, 
una 5ª o una 8ª; i el signe "o" per la resta. També s'utilitza pels acords l'abreviatura "dim" 
(diminished).
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 Aquí tens una taule amb les abreviatures més usuals.

TIPUS D'INTERVAL Abreviatura tradi-
cional

Abreviatura ame-
ricana

Uníson 1 1

1ª Augmentada 1+ #1

2ª Menor 2m b2

2ª Major 2 2

2ª Augmentada 2+ #2

3ª Menor 3m b3

3ª Major 3 3

4º Justa 4 4

4ª Augmentada 4+ #4

5ª Disminuïda 5o b5

5ª Justa 5 5

5ª Augmentada 5+ #5

6ª Menor 6m b6

6ª Major 6 6

7ª Disminuïda 7o 7o

7ª Menor 7m b7

7ª Major 7 7

8ª Justa 8 8

INTERVALS HARMÒNICS
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 En contrapocició als intervals melòdics, els harmònics es formen quan les dues notes 
sonen a la vegada, en lloc d'una a continuació de l'altre.
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