
Normes bàsiques de conducció de veus i de duplicació de notes

Duplicació i disposicions

1. En estat fonamental es duplica sempre la fonamental
excepcions:
a) a la cadència trencada (V-vi; V-VI) es duplica la 3a
b) en menor, a l’enllaç VI-V també es duplica la 3a

2. En inversions es duplica la fonamental o la 5a (la que vingui millor per a la conducció
de les veus)

3. Mai no s’han de duplicar notes estranyes a l’harmonia. Això implica que, en un 6/4
cadencial, per exemple, no duplicarem ni la 6a ni la 4a (appoggiatures) sinó que
duplicarem el baix que és l’autèntica fonamental (i per tant, s’aplica l’article 1).

4. Cal evitar disposicions desequilibrades (les que s’allunyen massa de la disposició dictada
per la sèrie dels harmònics). La norma (un pèl simple) diu que no hi pot haver més d’una
8a entre tenor i contralt, ni entre contralt i soprano.

Conducció de veus

1. La sensible va a la tònica
excepcions
a) quan està clar que el moviment melòdic de la veu és descendent (per tant, només
en mode major, perquè en menor, un moviment descendent d’aquest tipus implicaria
el 7è i el 6è graus descendents)
b) en la cadència autèntica, la sensible pot saltar a la 5a del I, si la tònica a la qual
havia de resoldre la fa una altra veu.

2. La 7a de l’acord resol baixant
excepcions
a) com que en un enllaç V-I la 7a de la V resol a la 3a del I, si la 3 la fa una altra veu
(per exemple si fem I - V4/3 [+6] - I6) la 7a pot seguir pujant a la 5a de l’acord, o si
l’enllaç és directament V7 - I6, el mateix)

3. En menor, cal respectar els sons de resolució obligada: els graus ascendents han de
pujar (6↑ 7↑ 1’) i els descendents han de baixar (1’ 7  6  5).

4. No es poden fer 8es paral.leles ni 5es paral.leles
excepcions
a) 5es de Mozart: a l’enllaç entre l’acord de 6a augmentada alemanya i V i en l’acord
que prepara la cadència frígia

5. No es poden fer 5es i 8es directes quan es troben entre veus externes i la veu del
soprano es mou per salt.

6. L’arribada i la sortida d’un uníson cal fer-les amb precaució: millor moviment contrari o
oblic i graus conjunts.

7. Creuaments: cal evitar els creuaments entre enllaços (es poden fer quan es tracta d’un
canvi de disposició).


