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PRESENTACIÓ
La publicació que ofereixo a la consideració dels meus alumnes, segueix fidelment les directrius
exposades en el llibre Vols aprendre harmonia? 1 - Iniciació a l’anàlisi i la creació musical i, per
tant em remeto a ell en tot el referent a orientacions sobre la seva utilització.
En aquest segon llibre, Vols aprendre harmonia? 2 - Anàlisi i creació musical, tornareu a trobar
dues parts, igual que al primer llibre.
A la primera part, he introduït l’harmonia quatríada, però només fins a la primera espècie. Pretén
aprofundir en tots els recursos possibles d’aquesta espècie, tant amb exemples musicals reals, per
poder analitzar, com a exercicis proposats per a la seva pràctica i soltesa.
A la segona part d’aquest llibre, trobareu una part de creació de melodies a partir de textos
proposats que, tant pretén proposar un guió de treball, com a ajudar al professor que no sempre
té temps de buscar material. Aquesta proposta de creació, hauria d’anar acompanyada d’una
petita informació sobre la instrumentació bàsica cambrística, per així completar el treball fent
acompanyaments a les melodies creades.
També hi ha un apartat d’anàlisi: aprofundiment de conceptes i la seva aplicació, extracció dels
acords utilitzats a les peces, la Forma Sonata, La Fuga, El Preludi... És una proposta de material
tant per a treballar sobre l’harmonia apresa fins a aquest llibre, com per els conceptes i eines
formals.
Tan indicat és per l’alumne de grau mitjà, com per a tot aquell que d’una manera autodidàctica
vulgui anar aprofundint en aquest fantàstic món de l’anàlisi i creació musical.
Així com amb el primer llibre, s’hauria de complementar aquest amb audicions guiades pel
professor, utilitzant un repertori adient al nivell presentat en aquest segon llibre.

Sabadell, setembre de 2017
Montserrat Castro Benito
Professora de Formació Permanent als Cursos Oberts
del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
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HARMONIA TRÍADA A 4 VEUS (continuació)

I.

UTILITZACIÓ DE L'ESCALA MENOR NATURAL (continuació).

L'escala menor natural és l'escala descendent de l'anomenada escala menor
melòdica; aquesta utilitzarà el VIIº (subtònica) i el VIº naturals, en aquest ordre, i
sempre que vingui de tònica.

Per

poder utilitzar aquesta escala, la tonalitat ja haurà d'estar explicada;
mai utilitzarem aquests graus naturals per una cadència. Els utilitzarem en tot
cas abans de la cadència.
Aquesta escala no només la utilitzarem de manera melòdica, sinó també
harmònica. Tant el VIº com el VIIº es podran duplicar per ser graus naturals i no
tenir tendències resolutives.

A l'Exemple A, al primer compàs, a la veu del baix trobem el VI< i el VII< de forma
melòdica. Aquestes notes que estan dins d'acords amb les funcions de IV i V de
manera consecutiva, ens porten a tònica; d'aquesta manera, ja queda explicada la
tonalitat.
Seguidament, trobem al següent compàs, també a la veu del baix, el VIIº i VIº.
Fixa't que el VIIº està fent funció de subtònica, i per tant, al no estar alterat, el
trobem duplicat. El VIº, com que és un acord natural, és lliure de duplicacions.
Observa el següent fragment.
8
8
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A l'exemple de l'Allegro de la Suite núm.3 de Händel, al tercer temps del primer
compàs, trobem en la veu intermèdia, a la clau de fa, els VI< i VII< (elevats) que
ens porten a tònica de Re m en primera inversió. Fixa't com al primer temps del
segon compàs apareix el VIIº (natural) a la veu del baix; aquest fa funció de
Subtònica. Al segon temps d'aquest compàs, també a la veu del baix, trobarem el
VIº en sentit descendent, que ens portarà a la V.

Ara observa el següent fragment de Mendelssohn.



A l'exemple de Mendelssohn, al primer compàs de la clau de sol, trobarem el Si ,
que és el VI<, que ens portarà al Do  , VII<, al següent compàs, per
resoldre aquest a tònica. La Subtònica apareix al segon compàs de l'exemple, al
tercer temps, on podem observar que el Do  , que és la Subtònica, està duplicat.
9
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RECORDEM:
1. La subtònica, VIIº, és una nota de l'escala que es pot emprar com a
acord, sent aquesta la fonamental, o com a part d'un altre acord, i
aquesta tindrà només una conducció melòdica.
2. La subtònica, VIIº, es podrà utilitzar sempre que vingui de tònica, a la
mateixa veu, i la tonalitat ja estigui explicada.
3. El VIIº baixarà de grau cap al VIº, sempre a la mateixa veu.
4. Tant el VIº com el VIIº es podran duplicar, al no estar elevats.
5. En el cas d'enllaç V-VI, i emprar el VIIº dins de la dominant, aquest anirà
al VI melòdicament, i per tant, al no ser-hi la sensible, el VI ja no
duplicarà la 3a de l'acord, sinó la fonamental.

II.

UTILITZACIÓ DE LES ESCALES MAJOR MIXTA PRINCIPAL i MAJOR MIXTA
SECUNDÀRIA.

L'escala Major Principal és l'escala diatònica del mode major on trobarem el VI>
(rebaixat). Això fa que el primer tetracord de l'escala sigui major i el segon,
menor, produint-se un interval de 2a augmentada entre el VI> i el VIIº.
L'interval de 2a augmentada té una sonoritat dura, i per tant, la majoria de
compositors que utilitzen o han utilitzat aquesta escala, ho fan evitant aquest

10
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Resolució diferida de la 7a de l'acord de V en segona inversió (+6 )

7 ) i ( 6 ), de les
Repassa els casos de 7a diferida de les anteriors inversions ( +
5
+
pàgines 35 i 47 respectivament.
+

Així com en els casos anteriors, la segona inversió (+6), també pot diferir la
resolució de la 7a. En tindrem dues possibilitats.

 - La 7a de l'acord de dominant en segona inversió pot diferir la seva resolució
sempre que es mantingui a la mateixa veu i resolgui correctament més tard. Per
fer aquesta resolució, passarem per un altre acord abans de resoldre a l'acord de
tònica.
A. Resolució diferida de la 7a que resol a tònica en estat fonamental.

A l'exemple A, en Do Major, trobem la segona inversió quatríada de dominant,
que abans de resoldre a l'acord de tònica, passa per l'acord del IV en estat
fonamental. Aquest IV manté la 7a de l'acord anterior a la veu de la soprano, i
resol a l'acord següent baixant de grau. La sensible del +6, que la trobem a la veu
del tenor, resol sobre l'acord de IV, que conté la tònica.
En realitat, en passar pel IV, aquest enllaç ja no tindrà la funció de cadència
autèntica; ara és una cadència plagal; això la farà empobrir... D'altra banda, la 7a
de l'acord del +6, queda duplicada en aparèixer el IV..., no és, pot ser, el més
addient, encara que ens ho podríem trobar excepcionalment.
Com pots observar en aquest exemple, passar per un altre acord abans de
resoldre el +6, no és la millor opció, és preferible evitar-ho.
A l'exemple B, també en Do Major, trobem la segona inversió quatríada de
dominant, que abans de resoldre a l'acord de tònica, passa per l'acord del II en
primera inversió. Aquest II manté la 7a de l'acord anterior a la veu de la contralt,
i resol a l'acord següent baixant de grau. La sensible del +6, que la trobem a la
veu de la soprano, passa per una altra nota abans de resoldre..., aquesta
resolució de la sensible, també és diferida.
63
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Així com a l'exemple anterior trobem que la cadència ja no és autèntica, sinó una
variant de la cadència plagal, aquest és un resultat encara més pobre que el de
l'exemple A. La raó d'aquest fet és que les dues notes que necessiten resolució
queden diferides.
En aquest exemple també ens trobem amb la 7a de l'acord del +6, duplicada en
aparèixer el II. Aquest exemple tampoc no és aconsellable.
Una altra possibilitat de resolució diferida de la 7a seria passar per l'acord de
sensible tríada en primera inversió. Així ho tenim a l'exemple C. Totes les notes
de l'acord es mantenen, excepte a la veu del tenor. Aquest tenor fa la duplicació
de la 7a de l'acord del +6, el Fa. Igual que en els anterior casos, tampoc seria
aquest un bon exemple. Passar d'un acord quatríada de dominant a un de
tríada de sensible no serà bo, a no ser que ho puguem justificar per a la
millor conducció melòdica.
Com hem pogut veure en els anterior exemples, no hi ha una bona solució
d'enllaç entre un +6 i la tònica en estat fonamental, si pel mig posem un altre
acord que, per mantenir la 7a del +6, aquesta s'ha de duplicar o la tònica ha de
quedar incompleta... Per tant, millor evitar aquests enllaços de 7a diferida.

- Resolució diferida de la sensible La sensible sempre haurà de resoldre a tònica per poder confirmar la tonalitat,
excepte si la tonalitat ja està explicada, ve de tònica i baixa de grau. Bé,
també ens podem trobar el cas en què la sensible, abans de resoldre, passi
per una altra nota de l'acord en què està, o per una altra nota d'un acord
intermedi. Sempre, però, haurà d'acabar resolent a tònica i pujar un semitò.
B. Resolució diferida de la 7a que resol a tònica en primera inversió.

A l'exemple A, en Do Major, trobem la segona inversió quatríada de dominant
que, abans de resoldre a l'acord de tònica en primera inversió, passa per l'acord
del IV en estat fonamental. Aquest IV manté la 7a de l'acord anterior a la veu de la
contralt, i resol a l'acord següent pujant de grau. La nota Fa, que és la 7a, la
trobem duplicada al baix del IV, i és aquesta en realitat la que resol al baix
64
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següent. Per tant, a més de trobar una resolució diferida de la 7a, aquesta canvia
de part harmònica; fa una resolució indirecta.
La sensible del +6, que la trobem a la veu de la soprano, resol sobre l'acord de IV,
que conté la tònica. Aquí també trobem que el que anava a ser una cadència
autèntica, es converteix en plagal.
Aquest exemple seria una solució acceptable per fer una resolució diferida de la
7a; totes les veus tenen una bona conducció melòdica.
A l'exemple B, també en Do Major, trobem la segona inversió quatríada de
dominant, que abans de resoldre a l'acord de tònica en primera inversió, passa
per l'acord del II en estat fonamental.
En aquest cas, el baix es manté, i la 7a de l'acord del +6 no queda duplicada com
en els casos anteriors. La 7a, que la trobem a la veu de la contralt, es manté en
l'acord del II, i resol pujant de grau. Fa una resolució indirecta al baix.
La sensible del +6, que la trobem a la veu de la soprano, passa per una altra nota
abans de resoldre..., aquesta resolució de la sensible també és diferida.
Aquest últim exemple seria també una solució acceptable per fer una resolució
diferida de la 7a; totes les veus tenen una bona conducció melòdica.
C. Resolució diferida de la 7a que resol a dominant en segona inversió.

A l'exemple A, en Do Major, trobem la segona inversió quatríada de dominant
fent funció de V/V. Aquest acord resol a V però en 6
; això fa que la 7a del +6,
4
+
que la trobem a la veu del tenor, es mantingui fins que
+ l'acord de V passa a l'estat
fonamental. La 7a, per tant, serà diferida. La sensible del +6, que la trobem a la
veu de la contralt, resol directament sobre l'acord V en segona inversió.
A l'exemple B, en La menor, també trobem la segona inversió quatríada de
dominant, fent funció de V/V com a l'exemple anterior. Aquest acord resol a V
en 6
; per tant, la 7a del +6, que la trobem a la veu de la soprano, es manté fins
4
+
que+ l'acord de V passa a l'estat fonamental. La 7a, per tant, serà diferida. La
sensible del +6, que la trobem a la veu de la contralt, resol directament sobre
l'acord V en segona inversió.

65
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Aquesta V/V resoldrà baixant de grau la 9a i 7a, i cromatitzant per moviment
descendent, la 5a i la sensible; al compàs 113. En el moment de resoldre a
dominant, aquesta ho fa amb un acord també quintíada, amb la 9a menor en estat
fonamental complet. També es presenta complet.



Beethoven utilitza dos acords quintíades consecutius, i amb aquests fa
pedals. Això, juntament amb una dinàmica constant de
, fa que aquest sigui
el punt culminant d'aquest moviment, just abans de la reexposició, a l'anacrusi
del compàs 128.
La 9a menor d'aquesta dominant quintíada ve per cromatisme descendent, tot i
que està per sota de la sensible, la podem considerar correcta. Aquest acord de V
passarà per l'acord quatríada en estat fonamental al tercer temps del compàs 116,
i d'aquesta manera, la 9a anticipadament. Finalment, arribarem a tònica en estat
fonamental just a la reexposició, a l'anacrusi del compàs 128, on resoldran així
totes les notes de l'acord de dominant.

XV.

L'ACORD DE SOBRETÒNICA.

Aquest acord és en realitat un compost de dos acords: tònica més dominant, o
tònica més sensible. El nom de sobretònica, l'hi dóna el fet de tenir sobreposats
aquests dos acords. Encara que el seu nom digui sobretònica, també el podem
trobar sobre la dominant; en aquest cas, els acords sobreposats serien dominant
més dominant de la dominant, o dominant més sensible de la dominant. El seu
nom i funció, serà la mateixa que els compostos sobre la tònica.
La funció de l'acord de Sobretònica és, principalment, la d'acordappoggiatura, i el seu interès serà ornamental; dóna color dins de la tonalitat.
La resolució d'aquest acord serà sempre la de tònica en estat fonamental, o en
el cas de sobretònica sobre la dominant, dominant en estat fonamental o, passant
primer per un dels 6
estudiats. L'acord sobreposat de sobretònica sempre
4
resoldrà per graus conjunts o immobilitat.

Sobre la nota de tònica, o dominant, podrem trobar un acord de:
118
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Xifrat


+7
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Com pots observar, els xifrats en cada cas són idèntics excepte en dos casos.
En realitat, per xifrar, no caldrà memoritzar cada cas; només caldrà analitzar els
intervals de l'acord a partir de la nota del baix. Sempre hi haurà la sensible del
mateix baix a distància de 7a, per això posarem +7. Posarem 6, simplement, si
trobem un interval de sisena a partir de la nota del baix; exemples E-F, i I-J.
Aquesta sisena podrà estar alterada i, si és el cas, només caldrà indicar quina és
l'alteració al costat del 6: exemples E i I.
El +7 és un xifrat particular, però el 6 no, i per tant, s'haurà d'indicar alteració
si cal.
L'últim cas, el 5, nomena la sensible quatríada. Aquesta no l'hem treballat encara,
ho farem més endavant. En tot cas, per detectar l'acord de sobretònica en una
anàlisi, no ens farà falta més informació de la que ja hem donat.

Quan utilitzarem l'acord de Sobretònica?
1 - Sempre que tinguem un acord de tònica o dominant en estat fonamental, i
hi hagi espai com a mínim de dos temps o dos parts de temps.
2 - Si hi ha espai per a dos temps o dos parts de temps, utilitzarem la
sobretònica a l'ictus de l'acord de tònica o dominant, i seguidament resoldrem
a l'estat fonamental de la tònica o dominant. En aquest cas, la sobretònica farà
la funció d'appoggiatures.
3 - Si hi ha espai per a tres temps o tres parts de temps, utilitzarem la
sobretònica al segon temps, i el seu efecte serà de brodadures.
4 - Serà un recurs molt útil als Pedals, tant de tònica com de dominant.

120
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LES NOTES ESTRANYES A L'HARMONIA (CONTINUACIÓ).

Al capítol VIII del llibre Vols aprendre harmonia 1 pàgina 16 i següents vam
explicar les notes estranyes més utilitzades, com ara les Notes de Pas,
Brodadures, Appoggiatures, Anticipacions, Escapades, Retard i Pedal. Ara,
explicarem un tipus de nota estranya menys utilitzada i difícil de trobar: l'Elisió.

L'Elisió sempre serà una nota estranya a l'harmonia, que ocuparà el lloc de la nota
real, i aquesta última no apareixerà.

A l'exemple A, en Do M, trobem que al tercer acord, el de tònica, hi ha una nota
que no és de l'acord; el Fa. L'acord hauria de ser "Do-Mi-Sol", i ens trobem que el
Mi no hi és, i al seu lloc hi ha una Fa. Aquesta nota, en no resoldre mai a Mi ,fa
que no pugui ser cap de les notes estranyes conegudes. Per tant, estem davant
d'una Elisió. Sabem que és igualment un acord de tònica, encara que no hi sigui
la tercera de l'acord; queda implícita.

A l'exemple B, en Re m, trobem, al segon acord del segon compàs, un acord de
dominant quatríada en estat fonamental. Aquest acord, hauria de tenir les notes
"La-Do -Mi-Sol", però la quinta de l'acord, el Mi, no hi és. En el seu lloc trobem un
Fa, a la veu de la soprano. Aquesta nota és estranya a l'acord, i no resol a la nota
real. Entra i surt per moviment disjunt, i per tant, no correspon a cap de les notes
estranyes conegudes. Estem, per tant, davant d'una Elisió. En aquest cas, l'acord
de dominant quatríada queda explicat encara que la quinta de l'acord no hi sigui.



Ara observa els següents fragments.

133
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En aquest exemple del primer moviment de la Sonata KV 545 de Mozart, trobem
un cas d'Elisió. Al primer temps del compàs 19, hi ha una primera inversió tríada
de l'acord de sensible de Sol M. Aquest resol al tercer temps del compàs a tònica,
també en primera inversió. Aquesta tònica és implícita, perquè la nota "tònica", el
Sol, no hi és. En el seu lloc, trobem un Fa . Aquest no resol al mateix acord, i
entra i surt per moviment disjunt. Podríem pensar en un III ..., però la sensible ha
de resoldre a tònica, i un III, mai no és bo: no aporta interès, ni color..., no té raó
de ser. Per natura, encara que la tònica no aparegui, quedarà, doncs implícita.
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En aquest principi del Lied en La m de Schubert, trobem al tercer compàs una
Elisió. En aquest tercer compàs hi ha un acord de dominant tríada en estat
fonamental. Les notes d'aquest acord haurien de ser "Mi-Sol -Si", però en comptes
d'un Sol , hi ha un La. Aquest La està en el lloc de la nota real, la qual no
apareixerà; per tant, aquesta nota estranya no és cap de les habituals. És una
Elisió. Encara que a l'acord no aparegui la sensible, aquesta queda implícita. Amb
un La a l'acord, aquest no es pot ordenar...; és evident que és una nota estranya.
Aquesta dominant sense sensible, Schubert no la porta a tònica. Passa per un
acord de V/V on el La es manté, i després, al compàs 4, torna a fer la dominant
tríada. Ara, però, amb la sensible, sense notes estranyes. Finalment, resoldrà a
tònica en estat fonamental, al compàs 7.





L'ús de l'Elisió serà per donar color a l'harmonia. Sempre serà una dissonància
a l'acord i, en primer terme, semblarà una appoggiatura, però sense resolució.
Qualsevol Elisió que hi hagi en un acord, farà que aquest no tingui la
funció habitual, i per tant, hem de tenir cura a l'hora d'utilitzar-lo.
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EXERCICIS:
1 - L'escala menor natural; en aquests exercicis també et trobaràs l'escala menor
mixta. (Repassa el capítol XVIII de la pàgina 49 del llibre Vols aprendre harmonia?
1).
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2 - L'escala major mixta principal. Per fer aquests exercicis, cal repassar el
capítol II de la pàgina 10.

2.1 - L'escala major mixta secundaria. Per fer aquests exercicis, cal repassar el
capítol II de la pàgina 12.
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3 - Falsa relació cromàtica (continuació); ara hauràs de repassar el capítol III de
la pàgina 13 i revisar els següents exemples. Si són correctes, posa-hi un tick, si
no, marca l'error i digues per què està malament.

Ara hauràs de realitzar els següents exercicis i evitar la falsa relació cromàtica, o
utilitzar alguna de les seves excepcions.
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Anàlisi i creació musical II
I – RITME SIMPLE / RITME COMPOST.
El ritme, de manera natural és Mètric: alçada i descens. En tenim de dos tipus:
1 – Ritme simple.
És aquell que, un cop ha fet l’alçada i el descens, torna a fer el mateix
procés: alçada – descens.
A – Binari.

B – Ternari.

2 – Ritme compost.
És aquell en que, en la part del descens, torna a haver un impuls d’alçada.
Aquest punt fa una doble funció, la de descans i “impuls” del següent. Això
és el que anomenem Doble funció per El·lipsi.
 Repassa el punt
del capítol II “Formació d’una melodia”, del llibre Vols
aprendre harmonia? 1.
A – Binari.

B – Ternari.



Desglossament Rítmic:

Tant en el ritme simple com en el compost, hi hem posat algun exemple; però a
partir d’aquests, es pot fer un desglossament rítmic, i tenir més possibilitats.
192
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El desglossament rítmic consistirà a posar altres ritmes que sumin el valor igual
que la unitat total de temps, o compàs.

=

=

=

=

=

II – EL COMPÀS.
El compàs és la mètrica necessària per determinar les pulsacions musicals.
Aquestes poden ser fortes, dèbils o semifortes. Saber quina és la intensitat del
temps en què estem, és molt important per al fraseig i la conducció melòdica.
De compassos en trobarem de dos tipus: els Simètrics i els Asimètrics.
 Figures de Compàs.
N’hi ha quatre:
A1
Tots els temps del compàs es convertiran en un sol temps. S’utilitza en
compassos binaris i ternaris simples, amb tempo ràpid. Un exemple serien els
valsos, que, tot i estar escrits en compàs 34 , la velocitat fa que aquest es
converteixi en realitat en un 1. Compàs a la Plomada.
A2
Serà la figura per als compassos binaris simples i compostos. Regulars
i irregulars. Els compassos quaternaris simples i compostos també utilitzaran
aquesta figura, sempre que la velocitat sigui ràpida. Compàs alla breve.

A3
Serà la figura per als compassos ternaris simples i compostos. Regulars
i irregulars. Compàs al Triangle.

A4
Serà la figura per als compassos quaternaris simples i compostos.
Regulars i irregulars. Compàs a la Creu.



Compassos Simètrics:

Són aquells en què totes les seves parts són equivalents, pel que fa al seu valor.
Trobarem dos tipus de compassos simètrics: els simples i els compostos.
 Els compassos simples seran aquells que consten de dos o tres temps,
amb elements, tant binaris, com ternaris.
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...

En aquest principi de Sonatina de Mozart trobem un Pont, del compàs 9 al
compàs 17. Aquest uneix el tema A amb el tema B. És modulant, perquè ens porta
de la tonalitat del tema A, en Mi M, a la tonalitat del tema B, en Si M. Després de
vuit compassos de tema A, tenim un pont, que utilitza material de A i de B. Fixa’t
en els tres motius principals assenyalats a la partitura, i com Mozart els ha
utilitzat en el Pont.





5 – Episodi o Divertimento.
Perquè puguem parlar d’Episodi, s’hauran de reunir les següents condicions:
A – Haurà de ser un enllaç modulant, una transició, que ens porti de la tonalitat
d’un tema a la tonalitat d’un altre... En aquest cas estem parlant d’una estructura
específica: la Fuga. L’Episodi o Divertimento serà el que serveix de transició a les
diverses tonalitats que presentaran el Subjecte i la Resposta.

 El tema de la Fuga, amb tots els seus detalls, el tractarem més endavant, al
capítol XV, de la pàgina 239.
B – Com a mínim haurà de constar de dues veus, o línies melòdiques.
C – Podrà presentar material nou, no necessàriament temàtic.
Observa el principi d’aquesta Fuga.

Tema en La M

Tema en Re M
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Tema en Re M

EPISODI

.

(Fa # m)

V de Re M

Tema en Si m

Tema en Re M
EPISODI

V de La M

Tema en Sol M

V de Sol M

Tema en Re M

Si observes amb atenció aquest principi de Fuga de Bach, podràs veure la
diferència entre els Temes i els Episodis. Aquests últims són fragments que
utilitzen materials motívics del tema principal, i ens porten, de la tonalitat d’un
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tema, a la tonalitat de l’altre. A les fugues, sempre que no apareix el tema, tant en
tonalitat principal o una altra, el que trobarem serà un Episodi. Si et fixes en el
segon Episodi, al compàs 6, amb el cap del tema fa unes progressions
descendents..., que ens porta de La M a Re M, passant per Fa m. És bastant
freqüent trobar progressions als Episodis, ja que és una manera relativament fàcil
de modular.



Per tant, com hem pogut comprovar en aquest fragment, els Episodis són
transicions, i el fet que l’anomenem Episodi, només és per tradició formal.

XIV – LA INVENCIÓ.
Aquest terme no significa un gènere de peça amb una estructura en concret. En
realitat no té un tipus de forma establert; és formalment lliure.
El terme prové de les improvisacions que es realitzaven principalment amb
l’orgue. El mateix Bach va dir que eren unes peces “inventades”. Són en realitat
petits exercicis polifònics que unifiquen les dues o tres veus, aquestes últimes
anomenades Simfonies, a partir de la Imitació.
Les Invencions eren utilitzades com a exercicis previs per a l’alumne que es volia
instruir en l’art de crear fugues, o per als teclistes que volien equilibrar les veus a
l’orgue, o clave.
Bach va utilitzar el terme Invenció per a denominar uns petit exercicis imitatius a
dues veus, i el terme Simfonia per als de tres veus.

 Sobre la Imitació, repassa el capítol IX de la pàgina 138, i següents, del llibre
Vols aprendre harmonia? 1.
Tot i que no podem determinar una estructura estricta, tota peça té una
estructura, i la Invenció sol utilitzar aquesta com a base:
1 – Exposició: Presentació del tema en la tonalitat principal. En aquesta part, la
segona veu imitarà la primera, i si és a tres veus, doncs hi haurà una tercera
intervenció del tema.
2 – Episodi: Aquest terme NO és com el que tractarem a les fugues, tal com vam
explicar a la pàgina 234, i següents, del capítol anterior.
És una transició amb elements del tema, incloent-hi el mateix tema amb
progressions. Aquesta transició anirà modulant fins arribar a la tonalitat de la
següent part.
3 – Segona presentació del tema en una altra tonalitat, en que intervenen les
dues o tres veus de la invenció.
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