
EL MÓN DE LA VEU i ELS 
SEUS COLORS 

 
Mariona Sagarra i Trias 






La veu: un regal 



L’APARELL FONADOR 

1.- L’aparell respiratori:. El Diafragma té una importància cabdal en la respiració i 
control abdominal (requadre 1).  
2.- Cordes Vocals: Dos petits plecs musculars (elàstics) col·locats a la laringe 
(requadre 2) 
3.- Cavitats ressonadores: Els llavis, la llengua, el paladar tou i el crani com a gran 
caixa de ressonància. La màscara (requadre 3) 



El diafragma 

Gran múscul pla, que s’esten en forma 
de doble cúpula entre el tórax i abdomen. 



La respiració diafragmàtica 





La fonació o producció de veu es realitza a la laringe, amb la vibració de les cordes vocals i el 
pas de l´aire procedent dels pulmons.  
La laringe és a la part superior de la tràquea i està formada per un esquelet de peces 
cartilaginoses i pels músculs que les insereixen. Està situada a la part mitja del coll, comunicant 
per sota amb la tràquea, i per sobre amb la faringe que la connecta a la cavitat bucal i a les 
fosses nasals. Tota la superfície interna de la laringe està recoberta per una mucosa, la qual és 
de vital importància en la fonació.  







La laringe està tancada per les seves parets anterior i 
laterals, pel cartílag tiroide, que té forma d´escut, i en la 
seva paret posterior pel cartílag cricoide, i ambdós 
protegeixen les cordes vocals formant com una mena de 
capsa que "guarda" les cordes vocals.  

             LA LARINGE  



La postura a l’hora de cantar i d’utilitzar la veu és molt important 



Audio 1.- Tuba Mirum del Requiem de W. A. Mozart  

Les Tessitures Clàssiques 

- Soprano.- veu aguda femenina 
 
    - Mezzo-soprano.- veu central femenina 
 
- Contralt.- veu greu femenina 
 
- Tenor.- veu aguda masculina 
 
    - Baríton.- veu central masculina  
 
- Baix.- veu greu masculina 



 Veu masculina aguda. Falset.  
 Coneguts com “i castrati“ (els castrats)  es va potenciar aquesta veu 

sobretot en el barroc amb la màxima esplendor cap el s. XVI-XVII.  
 El terme Contratenor apareix a Anglaterra a mitjans del sx XVIII 

 
 
 

 VIDEO. Requiem de Gabriel Fauré: Pie Jesus. Canta : Philippe Jeroussky 

EL CONTRATENOR 



Pie Jesus IV moviment del Requiem Re m (1887) de Gabriel Fauré 
Canta : Philippe Jaroussky 



Música Popular: La bellesa de la veu natural 

El jazz: Louis Amstrong i Ella Fitzerald 

 
Ell: La veu “rovellada” i amb aire. Vital 
Ella: la bellesa melòdica i l’agilitat vocal. Musicalitat. 
 
 
 
Audio: 3. Cheek to cheek    






CONTRASTOS: HOME AGUDA-DONA GREU 

• Simon Díaz: Cantant Veneçolà. Tonada de la Luna Llena 
• Tanita Tikaram: Armenia - Malasia- Alemanya. Twist in my sobriety 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Audio 4: Simon Díaz – Tanita Tikaram 






Polifonies vocals: Harmonies plurals  

• Veus masculines corses: Monodia acompanyada i fent sosten harmònic amb 
altres veus d’homes. 

      Veus d’homes de l’illa de Còrsega. Tibbeca 
 
• Veus femenines: trio vocal de dones Ariondella.Harmonies populars italianes 

amb: Digo Janetto. una Cançó de la regió del  Piamont italià. 
 

• Veus femenines africanes. Espontaneitat i veu parlada. 
      Harmonies del Zaire. Furabi de Zap Mama. 

 
 

 
 

• Audio 5.   Tibbeca  -  Ariondella  -  Zap Mama 
 






La veu masculina: polifonies mixtes 

• Cor de cambra de música antiga de 6 veus 
masculines:   

• THE KING SINGERS, prestigiosa formació de música vocal antiga 
anglesa. 

• Amb el grup l’Arpeggiata. Instruments antics 

           Sa que turo, cançó tradicional Portuguesa 





LA VEU “inclassificable” 

• La veu desastrosa: Florence Foster Jenkinks  (1868 – 1944) 
• Millonaria nord-americana que va actuar al Carnegie Hall el 

1944, als 76 anys. 

 
 
 
 
 

 
Audio 10: Aria de la Reina de la Nit de la Flauta Màgica de W. A. Mozart 










La melodia de La Dama d’Aragó la trobem també al Liban amb Wa Habbibi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Audio 12: Wa Habbibi per Fairuz, cantant libanesa (1935)   

La veu i la melodia viatja per la mediterrània  






VERSIONS : La NANA de Manuel de Falla 
(Cádiz 1876- Argentina1946) 

• Cançó escrita el 1914. Recull SIETE CANCIONES POPULARES 
ESPAÑOLAS per a veu i piano. 

• La funcionalitat de la música cantada: la cançó de bressol 
• Diferents maneres d’interpretar una cançó pensada per bressolar i fer 

adormir a una criatura. 
 
 
 
 
 
 
 

    
         
         Clàssica      flamènca      ètnica : India 
 
 
• Audio 13.    Teresa Berganza  -     Ginesa Ortega    -    Sheila Shandra 



La veu incorformista. La veu com instrument 

• La veu com instrument harmònic i de percussió. 
• La veu per a crear ambients, situacions, emocions. 
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Vox Populi (Mariona Sagarra)   
 
Plague (Meredith Monk)  
 
Haiku (Trànsfugues) 

Audio 14G      






GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ I FINS AVIAT! 

 
            

                Mariona Sagarra i Trias 
                         www.marionasagarra.com  

http://www.marionasagarra.com/
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