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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’estén en forma

de doble cúpula entre el tórax i l’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 







Mecanismes de la laringe.
Formes d’utilitzar les cordes vocals

• VOCAL FRY (M0)

• VEU DE PIT (M1)

• VEU DE CAP (M2)

• YODEL

• HARMÒNICS



a) L’emissió del so es reforçaria només en el tracte laringi-bucal, sense 

comptar amb les cavitats nassals. 

b) L’emissió del so es reforçaria tant en el tracte laringi-bucal com en la 

nasofaringe i les cavitats nassals. 

c) L’emissió del so es reforçaria només en la nasofaringe i les cavitats 

nassals, sense comptar amb la zona del tracte laringi-bucal.

ELS RESSONADORS: AMPLIFICACIÓ DEL SO



Ressonància magnètica 



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



- Soprano.- veu aguda femenina

- Mezzo-soprano.- veu central femenina

- Contralt.- veu greu femenina

- Contratenor.- Veu sobreaguda de l’home

- Tenor.- veu aguda masculina

- Bariton.- veu central masculina.

- Baix.- veu greu masculina

Les Tessitures bàsiques en el cant clàssic



Exemple de les cordes vocals fonant
Kyrie per quartet vocal

de Tomás Luís de Victoria
(Àvila 1548 - Madrid 1611)



• 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 s XVIII

EL CONTRATENOR



Pie Jesus IV moviment del Requiem Re m (1887) de Gabriel Fauré
Canta : Philippe Jaroussky Orchestre de Paris / Paavo Jarvi, direcció
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