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ruta cadencial bàsica
combina les relacions harmòniques F5 i F7

I IV II IV IVVF5 F7 F5

La relació harmònica F7 és la que pot presentar problemes (5es i 8es 
paral·leles). 

Cal fer moviment contrari: dues 2es i una 3a descendents.
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6/4 cadencial
la V no té d’entrada la 3a i la 5a sinó les seves 

appoggiatures

I IV II IV IVVF5 F7 F5

Tot i les appoggiatures, continua sent una rh F7 i, per tant, el moviment de 
les veus és el mateix, però passant primer per les appoggiatures: una de les 

2es descendents es retarda, i la 3a “s’omple”. 
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amb 7a
el més habitual és que la V d’una ruta cadencial 

tingui 7a (que s’afegeix al resoldre les 
appoggiatures)

I IV II IV IVVF5 F7 F5

Si la V7 és un acord complet, la tònica següent de la ruta cadencial serà un 
acord incomplet (sense 5a i amb la fonamental triplicada). 

Recorda: la sensible resol pujant i la 7a resol baixant.
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Resum
No es tracta d’un acord de tònica en segona inversió (acord amb el qual 

comparteix notes).
Com a acord de V en estat fonamental es duplica la fonamental.

Com que es tracta d’appoggiatures, el 6/4 cad sempre ha d’atacar en una 
posició mètrica més important que la de la seva resolució.
En mode menor, funciona exactament igual que en major.

I IV IV
Funciona com una V (i no com a una I6/4) perquè en aquest moment de la 

ruta cadencial esperem la V i no la I. Com que en el baix apareix la 
fonamental de la V, això confirma la nostra expectativa i esperem que les 

notes de l’acord siguin les corresponents a la V. Qualsevol nota que no sigui 
de la V, la sentim com a appoggiatura que ha de resoldre.
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