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El primer que hem d’entendre és el que podríem 
anomenar “la forma del compàs” o, directament, 

“el peu del compàs”. En un compàs 3/4, per 
exemple, hi ha (simplificant) tres peus possibles:

tots els motius comencen al 3r temps i acaben al 
2n del següent compàs



Segona possibilitat:

tots els motius comencen al 2n temps i acaben al 
1r del següent compàs



Tercera possibilitat:

tots els motius comencen al 1r temps i acaben al 
3r



Aquests ritmes que hem sentit són una mica 
avorrits perquè la seva estructura és 1+1+1+1

1 1 1 1+ + +

1 1 1 1+ + +

1 1 1 1+ + +



És molt més interessant l’estructura 1+1+2 que 
consisteix en no deixar que el ritme “respiri” entre 

el 3r i el 4t motiu:

aquest ritme impedeix que tallem entre el 3r i el 4t 
motiu i ens hem d’esperar fins al temps 

corresponent del següent compàs

1 1 1 1+ + +

1 1 2+ +



El mateix amb el peu que comença al segon 
temps del compàs:

1 1 1 1+ + +

1 1 2+ +



Tercera possibilitat:

1 1 1 1+ + +

1 1 2+ +



Vegem un exemple real:

les corxeres del 3r compàs impedeixen que tallem 
al lloc de sempre unint els dos motius finals

1 1 2+ +



La frase sencera funciona com un antecendent-
consegüent (pregunta resposta) sempre amb la 

mateixa estructura:

si, a més, aconseguim que el primer 1+1+2 no 
sigui conclusiu del tot, podem tornar a començar i 
repetir-ho gairebé igual fent un final més conclusiu 

1       +       1             +    2 1    +      1    +       2



Podem construir una frase a partir d’un sol motiu 
adaptant-lo per transport i acabant amb modificació 

cadencial que faci el peu doble:

Amb valors rítmics breus podem evitar la 
separació entre motius creant el peu doble (+2)



Resum
Els motius rítmics que comencen i acaben al mateix lloc 
del compàs creen el “peu” (la forma del compàs). Si el 
peu es repeteix tota l’estona igual és bastant avorrit. 

Per evitar-ho, una bona solució és fer dos cops el 
mateix peu (per saber de què va) i aleshores fer un 
“peu doble” que no permeti tallar al lloc de sempre. 
És interessant que, melòdicament el segon motiu 

s’assembli al primer i la continuació sigui lògica i que tot 
quadri amb l’harmonia pensada.


