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Què li passa a la meua veu aquests dies? Està diferent? 

Estic començant a parlar sol, ja no sé què fer 

Li he cridat, no tenia bona veu, segur que li passa alguna cosa 
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1. Resumen 

 La veu en els seus senyals paralingüístics, reflecteix la nostra identitat i el nostre estat 

d’ànim a cada moment, i en ocasions per això, en pot trair. Les variacions en les característiques 

acústiques realitzades de manera involuntària, transmeten l'existència de pors i inquietuds. La veu té 

un fort component psicològic, i podem percebre l'estat de l'emissor a través de la informació extreta 

de les seues característiques acústiques. Aquesta informació l'analitzem de manera inconscient, en 

tot just mil·lisegons en la nostra quotidianitat però ara, a causa de la situació i necessitat de contacte 

social, sembla que és una habilitat nova que estem desenvolupant en l'escolta de les veus de 

persones pròximes, familiars, amics o fins i tot companys de treball. 

2. Introducció 

 Evolutivament l'ésser humà és un ésser 

social, considerem que en funció de la persona 

i com solem dir 'a dies', però busquem una 

conversa, una mirada, una aprovació o una 

salutació en la gent que ens envolta, si més no, 

saber que podem aconseguir-ho durant el dia. 

Com exposaven Holtzausen i Zerfass (2015: 

21): "els éssers humans constitueixen una 

estratègia comunicativa a través de la 

interacció i les pràctiques socials que 

involucren comunicació i llenguatge”. 

 La situació actual en la qual vivim, on 

bona part de la ciutadania a escala mundial està 

limitada en interaccions interpersonals a causa 

del confinament com a mesura davant 

l'expansió del Covid-19, ens porta a buscar al 

llarg del dia una eixida, una connexió, 

interactuar; per això aplaudir a les 20  h ja és 

més que un 'aplaudiment sanitari’. 

 Confinats en l'estat espanyol des del 

passat 15 de març, la 'solució' més recorreguda 

han sigut les aplicacions que ens permeten 

compartir un període de temps amb algú, per a 

veure-li i escoltar-li. Efecte que es va veure 

reflectit com es va comunicar en una de les 

rodes de premsa, des dels primers dies, amb 

l'augment de les connexions a internet. 

 Però, per què no ens serveixen 

únicament els missatges de text com en el 

dia a dia? Per què afirmem 'necessite sentir 

la seua veu'? 

 En moltes ocasions, el nostre refugi són 

les veus dels nostres éssers estimats, saber que 

estan bé a través d'ella. Ara necessitem 

potenciar aquesta connexió que ens caracteritza 

com a humans, escoltar les seues veus. 

 A més hem de considerar que, la 

comunicació no abasta únicament el missatge 

pròpiament com a tal, no es regeix a l'estricte 

component verbal (siga oral o presentat en una 

altra modalitat). Necessitem recolzar-nos en els 

components no verbals per a adquirir el 

missatge de manera més precisa. Sent els 

aspectes no verbals els que presenten més 

informació i una major rellevància respecte als 

verbals en els intercanvis comunicatius. 
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 És per això que aquests dies potser 

estem necessitant més càrrega de comunicació 

no verbal, i d'aquesta manera assegurar-nos que 

el missatge de contingut purament lingüístic 

correspon, és coherent, amb la informació que 

obtenim de caràcter no verbal. 

 En concret com a element comunicatiu 

no ve rba l , l a veu humana p resen ta 

característiques acústiques que són pròpies de 

cada persona. Aquestes ens permeten 

identificar a l'emissor, conformant una petjada 

personal. Aquestes característiques a més, com 

van citar Schroeder, Kardas i Epley (2017: 

1 7 5 6 ) : " r e v e l e n p r o c e s s o s m e n t a l s 

exclusivament humans relacionats amb el 

pensament i sentiment", per això la veu de 

l'emissor és capaç de transmetre, emocionar, o 

tot el contrari, inquietar, angoixar. 

 Específicament respecte a aquests 

senyals, referenciant a Hodges-Simeon, Gaulin 

i Puts (2010: 409): “reflecteixen canvis 

dependents de l'estat d'ànim (Scherer 1986), 

poden ser particularment rellevants en els 

dominis de la vida social en els quals les 

relacions canvien situacionalment”. 

 Aquests canvis condicionen en part el 

dinamisme vocal, la veu no és estàtica i encara 

que atribuïm aquesta com a producte de les 

e n t e n i m e n t a d e s v o c a l s , l e s s e u e s 

característiques no dependran d'un únic 

component de l'aparell fonador, perquè en ella 

es veuen reflectits més aspectes, tot el cos 

influeix en la veu. 

Però, com afecten aquests canvis vocals al 

missatge? 

 Tant la informació dels senyals vocals 

com el llenguatge contingut en el missatge, 

aporten informació d'importància considerable 

i imprescindible per al correcte intercanvi 

comunicatiu, conformant la globalitat del 

discurs (Ishi, Ishiguro i Hagita, 2008). 

 Així, les modificacions dels paràmetres 

vocals provoquen canvis en la percepció 

subjectiva del missatge. Paràmetres com la 

intensitat, ritme de la parla o duració del 

senyal, conformant en el seu conjunt les 

variacions de l'anomenat ‘pitch’ vocal 

(Charoenruk i Olson, 2018; Kraus, 2017; 

Bergan i Titze, 2001). 

 En la comunicació oral, des de la figura 

del receptor, la primera baula del procés en la 

modalitat parlada és la detecció sensorial i 

anàlisi vocal, que determinarà la comprensió 

del llenguatge. Procés realitzat i processament 

pel sistema nerviós auditiu central, sent gran 

part inconscient (Cañete, 2006). 

 Perquè, l'oïda humana és capaç 

d'extraure els paràmetres de la veu i identificar-

los, a més de fer inferències sobre el contingut 

del discurs, és capaç d'identificar quan es 

produeixen lleugers canvis en alguna de les 

característiques. Aquest, com a sentit, apareix 

de manera més primària en l'ésser humà que la 

visió. Pel que la veu provocarà més emoció 

que la imatge. (Vila-Rovira, 2009) 

 No obstant això aquests dies no podem 

oblidar que, les veus estan desequilibrades per 
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tots els factors que influeixen en ella, tal és així 

que, ara necessitem més mirar-nos l'expressió 

de la cara, els gestos, mirar-nos al cap i a la fi, 

alguna cosa que semblava havíem oblidat. 

Comprovar que les característiques vocals no 

estan sent modificades per a enganyar-nos. 

 Però i sobre el poc que parlem, què li 

passa a la nostra veu? En conseqüència, es 

veuen afectades les nostres noves relacions 

socials? 

 Com va referenciar Miyara (2004:3): 

"la veu humana es produeix voluntàriament per 

l'aparell fonatori"; no obstant això, tant 

directament com indirectament, es pot dir que 

influeix tot el cos. Perquè està condicionada 

per una gran diversitat d'aspectes com: tensió 

muscular (no sols a escala laríngia), postura 

corporal, a més de la relaxació així com la 

quantitat i qualitat del somni, estat anímic, 

factors ambientals, hidratació, respiració, fatiga 

i m a l s h à b i t s c o n d i c i o n a t s c o m e l 

gargamellege, abús o el murmuri. 

 Quan existeix equilibri entre aquests 

aspectes la veu és duta a terme d'una forma 

fisiològicament correcta, per contra si es 

produeix de manera incorrecta o forçada i 

continuada es pot acabar per alterar el timbre 

vocal, les característiques vocals bàsiques, i a 

la llarga les estructures implicades directament 

amb la producció d'aquesta, principalment les 

entenimentades vocals. 

 És a dir, l'equilibri global necessari per 

a la producció fisiològicament equilibrada i 

sana de la veu, vindrà determinat per factors 

globals, generals, com són: corporals, vocals, 

ambientals, personals i respiratoris. 

 És per això que a conseqüència 

d'aquesta situació i amb el pas dels dies es 

podria reportar un augment en la clínica de 

casos d 'al teracions vocals, disfonies, 

disfuncionals; principalment per sobreesforç. 

 Les disfonies són l'alteració del timbre 

vocal propi de la persona en veure's modificat 

algun o diversos dels seus components durant 

un període superior a 10-15 dies. Considerant 

que, aquest tipus d'alteracions de caràcter 

funcional, com afegeixen Van Mersbergen, M., 

Patrick, C. i Glaze, L. (2008: 1): "és un trastorn 

de la veu en absència d'alteració anatòmica, de 

la mucosa, i neurològiques perifèriques (Roy, 

2003; Sama, Preu, Kelly, & Wilson, 2001). Es 

manifesta com una alteració del comportament 

de la producció normal de la veu i sovint 

s'associa amb un augment innecessari de la 

tensió muscular durant la fonació (Kaufman & 

Blalock, 1982; Morrison & Rammage, 1993; 

Roy, 2003; Sama et al, 2001)”. 

 Més enllà de la percepció acústica d'una 

possible alteració tímbrica vocal, resultarà 

imprescindible considerar que totes les 

alteracions de la veu presenten un aspecte 

imprescindible a abastar, com afirma Casanova 

(2013: 67): "la sensació subjectiva, per part del 

pacient que la seua veu és ineficaç per a la 

comunicació quotidiana". Aquesta aportació 

del pacient respecte a la seua pròpia veu és 

indispensable en el conjunt d'aspectes, des de 
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l'avaluació clínica fins a les pautes i 

plantejament per a una correcta i eficaç 

rehabilitació. 

 Però, i per què necessite parlar, 

encara que siga només/a? 

 La veu és la nostra connexió amb 

l'exterior, és el mitjà per a comunicar els 

nostres pensaments, sentiments, emocions al 

món. El nostre estat permetrà o provocarà que 

hi haja variacions en les seues característiques, 

perquè la veu serà un producte del nostre cos i 

a cada moment presentarà les característiques 

respecte al moment en el qual aquest es troba. 

(Vila-Rovira, 2008) Necessitem expressar-nos i 

també sentir-nos. 

 Com afegeix en referència a la veu, 

Worsley en Busts (2014: 297): "-com a 

instrument vibracional guaridor- pot contribuir 

al benestar i la salut, recorrent a la mateixa veu, 

o bé, utilitzant-la com a tractament terapèutic 

sobre una altra persona", escoltar la nostra 

pròpia veu és capaç de calmar-nos. 

 Q u i n s a s p e c t e s i n f l u e i x e n 

directament en la veu i quin paper juga el 

confinament? 

 La privació de la interacció social 

provocada per la limitació, fins i tot nul·litat, 

en la llibertat d'eixir al carrer o fins i tot de 

treballar, comporta alts nivells d'estrés. No 

oblidem que la privació de la llibertat és la 

principal pena carcerària. 

 Aquest estrés es presenta al costat de 

moments d'ansietat, ira, frustració, por, 

insomni, tot això portant-nos a desequilibris 

emocionals, alts i baixos continus. Aquesta 

convivència d'emocions pròpies, i en algunes 

llars en família, sense saber moltes vegades 

com gestionar-les, juntament amb el pas dels 

dies porta a un desgast personal. Agreujat per 

la sobreexposició mediàtica al 'monotema' amb 

caràcter negatiu, fins i tot dràstic, del 

confinament; a més d'augments en els contagis 

i defuncions. 

 Tal és l'escenari que, els aplaudiments a 

les 20  h s'han convertit en aquesta interacció, 

buscar mirades, veure que les persones que 

eixien a aplaudir continuen estant, trobar 

noves, i assegurar-te que aquelles persones que 

diàriament acostumaves a veure pel carrer 

estan bé, que segueixen i que aquest moment 

és, de resistència social i impuls per a un nou 

dia. 

 La tensió que existeix quan es donen 

factors psicològics, forts 'xocs', se situa 

principalment en la zona laríngia pel que quan 

aquests esdeveniments es produeixen de 

manera aïllada es recomana evitar la fonació en 

aquest moment que notem el nus en la gola. En 

la situació actual, excepte casos excepcionals, 

la càrrega psicològica, la tensió augmenta a 

poc a poc, a mesura que passen els dies. Per 

això és probable que notem que augmenta la 

pesadesa a l'hora de parlar, degut també a altres 

motius. A més respecte a la qualitat vocal, com 

afeeixTulon i Arfelis (2005: 240): "quan l'estat 

anímic és del tipus depressiu, o passem per una 

fase de desànim, tristesa, melancolia, etc., la 
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veu tendeix a engolar-se perdent timbre i 

intensitat.” 

 Pot donar-se el cas que tractem 

d'emmascarar els nostres sentiments modificant 

de manera voluntària les característiques del 

nostre timbre vocal, sense entrenament no 

obstant això, podríem arribar a un mal ús vocal 

considerant-se una forma, com afegeixen 

Villanueva i cols. (1999: 35): "inapropiada de 

produir la veu" amb un "ús inadequat de la 

intensitat (volum) i la freqüència (to)". 

 El mal ús de la veu desencadena 

s ímptomes com a fat iga vocal , sent 

senzillament cansament muscular, és el 

cansament dels músculs vocals. S'arriba a 

fatiga, quan no s'ha preparat el múscul per al 

sobreesforç posterior. Aquests dies podem 

experimentar aquestes sensacions si no estem 

parlant durant bona part del dia però mantenim 

llargues converses telefòniques o per vídeo, 

probablement en acabar sentim aquesta fatiga, 

cansament, fins i tot al final de les mateixes 

podríem haver establit un 'mal ús vocal’. 

 L'aparició de símptomes per fatiga 

vocal, així com la gravetat dels mateixos és 

molt diversa; poden aparéixer alguns com: 

excés de mucositat en les entenimentades 

vocals, pèrdua d'intensitat vocal, sensació de 

coïssor, picor en la gola o tos. Per part seua, la 

gravetat de la fatiga resideix, en general, en la 

quantitat de temps necessari de repòs per a 

combatre-la. 

 Com s'exposava no obstant això, el fet 

de no parlar en excés pot portar-nos a la 

situació que posteriorment a la conversa 

telefònica i possible fatiga vinga un període de 

repòs vocal, per la qual cosa els símptomes 

haurien de desaparéixer en bona part. De 

manera complementària, si el repòs vocal és 

absolut durant un període de temps excessiu, la 

fatiga que vinga posteriorment a aquest serà 

cada vegada major i de primerenca aparició en 

la conversa, arribant a un cercle de sobreesforç 

vocal que serà incrementat per altres factors. 

 Durant aquests dies, potser un dels 

factors que més sentim alterat possiblement és 

la postura. Aquesta ve condicionada pel 

resultat del correcte ús del cos, sent aquesta 

agradable existiran més possibilitats de ser 

eficient. 

 No obstant això, en aquestes setmanes 

de confinament l'eixida al carrer és restringida i 

quan es produeix, és limitada en el temps i 

espai donat que, no realitzem llargs trajectes 

caminant i gran part de la població a casa 

dedica gran part del dia a estar asseguda 

enfront de l'ordinador, llibre o televisió, però 

asseguda. 

 Continuant, s'exposa un dels aspectes 

que té influència directa en la veu i és que un 

dels factors que en general més es referencia 

aquests dies i que sembla que bona part de la 

població ha experimentat és l'insomni, les 

dificultats per a dormir, l'absència de períodes 

continuats de somni o un descans efectiu. 

Aquestes situacions com van exposar Perelló i 

c o l s ( 1 9 8 1 : 2 9 5 ) " r e p e r c u t e i x e n 

desfavorablement sobre la veu”. 
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 Es podria dur a terme una comparació 

entre el somni com a repòs amb efecte corporal 

i mental; i el repòs vocal parcial amb efecte en 

la musculatura relacionada amb la funció 

fonatòria. Afegint també la relaxació com a 

repòs total en conjunt, tenint en compte que, 

tant el cos com el cervell requereixen un 

'període de recuperació', ja que en cas contrari, 

la veu requeriria major esforç, provocant tensió 

muscular i obtenint menor rendiment d'aquesta 

(Tulon i Arfelis, 2005). 

 Repetidament estem escoltant aquests 

dies la necessitat i recomanació de relaxar-nos. 

La relaxació permet compensar desequilibris 

del ritme de vida i donar treva al cos, en 

aquests moments necessitem donar-li treva i 

espai a la ment, perquè serà al costat de la 

disminució d'activitat d'aquesta i l'exercici físic 

el que ens permeta estar en un 'estat més 

relaxat'. Sense oblidar en aquest punt 

l'aportació de Rowson (2013: 270): "la laringe 

forma part del cos, no del cap", considerem la 

importància de la relaxació per a una correcta 

funció fonatòria. 

 Potser, pensant en un període de 

càrrega vocal excessiva viscut, un dels 

símptomes de sobreesforç vocal que es recorde 

i fins i tot puga arribar a sentir-se és la tensió 

que s'acumula en les zones relacionades amb la 

fonació com són coll, muscles, mandíbula... 

Aquest és un dels primers símptomes de 

sobreesforç. 

 Aquesta tensió fa augmentar la tensió 

muscular generalitzada, a més d'augmentar la 

pressió subglòtica i la constricció laríngia 

prefonatòria (Jackson-Menaldi, 2002). Podent 

ser provocada per atacs glòtics durs, patró 

respiratori alt o excessiva rigidesa de la laringe 

entre altres. Però, no obstant això, no es veurà 

compromés el so pel fet que la tensió, com 

afegeix Rowson (2013: 271): "pot impedir el 

moviment lliure de la laringe, sinó també 

perquè interfereix amb la funció eficaç del 

filtre o ressonadors". A q u e s t a p o t s e r 

provocada per atacs glòtics durs, patró 

respiratori alt o excessiva rigidesa de la laringe 

entre altres. Però, no obstant això, no es veurà 

compromés el so pel fet que la tensió, com 

afegeix Rowson (2013: 271): "pot impedir el 

moviment lliure de la laringe, sinó també 

perquè interfereix amb la funció eficaç del 

filtre o ressonadors”. 

 Finalment, no hem d'oblidar un dels 

factors imprescindible per a la fisiologia i 

manteniment d'una veu sana és la hidratació 

laríngia, i potser aquest és un dels aspectes més 

descurats durant el confinament. A vegades 

associem certes conductes a moments, beure 

aigua en entrar a les classes, tindre una botella 

d'aigua en el lloc de treball i altre. El canvi 

d'escenari ha pogut portar-nos a oblidar aquest 

aspecte fonamental, i no hem d'oblidar que 

existeix una relació inversa entre la hidratació 

laríngia i el llindar de pressió fonatori, 

relacionat al seu torn amb l'esforç vocal. Com 

va aportar Guzman (2014): “la producció 

normal de la veu depén d'en gran manera d'una 

logoveuvalencia@gmail.com 
679 249 065 7

mailto:logoveuvalencia@gmail.com


Veu confinada. Maria Serrano-Requena

adequada hidratació de les entenimentades 

vocals”. 

Conclusions 

 Com han sigut exposats, una gran 

quantitat de factors intervenen en la veu i del 

total equilibri d'aquests dependrà la funció 

fonatòria final. Per això, és probable que 

aquests dies de majors desequilibris i 

inquietuds se senten majors dificultats i 

incomoditats vocals, o que tendisquen a ser 

més continuades i freqüents. 

 La laringe anatòmica i fisiològicament 

està més predisposada a la tensió i tancament, 

que a la relaxació; com a mesura de protecció 

de les vies aèries, produint aquests continus 

desequilibris, la implantació de patrons d'abús 

vocal. (Scivetti, 2000) 

 Sent la fonació una funció laríngia 

secundària perquè, com va exposar Neira 

(2005: 5): "de la funció esfinteriana que té la 

laringe com a funció de supervivència 

concloem en què la funció fonatòria és una 

funció intel·ligent dels mecanismes que la 

laringe empra com a protectora de la via aèria 

baixa." 

 Motius pels quals els desequilibris 

condu i r i en a imp lan t a r mecan i smes 

d'hiperfunció de major o menys gravetat i amb 

això duració en el temps. Considerant la 

hiperfunció com exposaven Stepp, C.E.; 

Merchant, Gabrielle R., Heaton, J.T., i 

Hillman, R.E. (2011): "condicions d'abús i/o 

mal ús del mecanisme vocal a causa de 

l ' e x c e s s i v a i / o f o r c e s m u s c u l a r s 

desequilibrades" (Hillman , Holmberg , Perkell 

, Walsh , i Vaughan , 1989 , p. 373) , que es 

caracteritza per la tensió excessiva laríngia i 

perilaríngia (per exemple , Aronson , 1980 ; 

Dworkin , Meleca , i Abkarian , 2000 ; 

Koufman i Blalock , 1991 ; Morrison , 

Rammage , Belisle , Pullan , & Nichol, 1983; 

Roy, 2008), és una causa comuna tant de 

trastorn com de símptoma del trastorn. La 

hiperfunció vocal pot conduir a canvis orgànics 

en la superfície de l'entenimentada vocal, com 

els nòduls de les entenimentades vocals." (p. 1) 

 Es recull així que, durant els dies de 

confinament és molt probable que es donen 

episodis repetits de tensió laríngia i canvis 

acústics en el nostre timbre vocal. Les nostres 

veus es cansen, entristeixen i decauen, són la 

nostra comunicació des de l'interior amb el 

món, perquè com va citar Neira (2009 : 9): “la 

veu reflecteix la història, emocional, física i 

espiritual de la persona.” 

 Concloent aquestes idees s'afegeix que, 

com afirmava Vila-Rovira (2008): “L'emissor 

es representa en la seua veu”. Tractar de portar 

una rutina equilibrada en els aspectes que 

puguen estar dins de les nostres possibilitats 

podrà ajudar-nos de manera considerable a 

superar vocalment aquest temps. 
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