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El baix d’alberti i el Classicisme

L’aparició d’aquest tipus d’acompanyament va molt lligat al canvi 
d‘estil que es va produir entre el Barroc i el Classicisme: mentre 

en el Barroc el ritme harmònic era breu (el baix continu feia 
constants canvis d’acord), en el Classicisme el ritme harmònic 
s’alenteix considerablement (els acords duren molt més). Tocar 

acords placats en els instruments de teclat del moment 
(clavecins, clavicordis i pianofortes) no funcionava massa bé, 

perquè el so durava poc (i l’acord havia de durar molt). Per tant, 
el baix d’alberti va sorgir per “solucionar” aquest problema i 

aconseguir que els acords “duressin” més.
Tot i que és una tècnica sorgida dels instruments de teclat, també 

se’n poden trobar exemples en d’altres instruments.



melodia 1+1+2 amb acompanyament a 3 veus

i iv ii iv iVVF5 F7 F5

L’acompanyament a 3 veus funciona com les veus superiors d’un 
exercici d’harmonia: es mantenen les notes comuns i mínim 

moviment possible. Però aquest acompanyament és una mica 
avorrit. Per animar-lo...
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melodia 1+1+2 amb acompanyament a 3 veus

i iv iV

El baix d’alberti estricte fa l’arpegi a partir de l’acord a tres veus 
en aquest ordre: greu-aguda-mitja-aguda...
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melodia 1+1+2 amb acompanyament a 3 veus

i iv ii iv iVVF5 F7 F5

Així es converteix en un tipus d’acompanyament molt pràctic 
perquè dóna suport harmònic i rítmic a la melodia. 
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melodia 1+1+2 amb acompanyament a 3 veus

i iv iV

Però la base d’acords a tres veus permet altres combinacions. 
És recomanable que la nota greu de l’acord sigui la que es trobi 

al temps fort (i que comenci la fórmula a cada repetició).
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melodia 1+1+2 amb acompanyament a 3 veus

i iv iV
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si volem 7a a la V:

i iv iV

No pot ser en aquesta disposició, perquè la 7a hauria de baixar, 
fer un uníson al sol, però aquests unísons no funcionen bé en 

aquests tipus d’acompanyament.
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si volem 7a a la V:

i iv iV

Ara sí, la fonamental es manté (nota comú), la 7a baixa i la 
sensible puja i tornem a l’acord inicial.
Si ho realitzem com a baix d’alberti...
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amb V7

i iv ii iv iVVF5 F7 F5

I no passa res si la V no té 5a (acord incomplet) perquè ja hi serà 
a l’acord de tònica següent. 
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Duplicacions

Aquesta textura no és tan estricte pel que fa a les duplicacions 
com la textura coral a 4 veus on, al tractar-se d’una textura 

homofònica, es noten molt més totes les duplicacions 
problemàtiques. En aquesta textura de melodia amb 

acompanyament, encara que es tracti igualment de 4 veus (1+3) 
el ritme de la melodia i el de l’acompanyament són tan diferents 

que moltes duplicacions que no sonen bé a 4 veus, aquí són 
tolerables. Per exemple, tant al 1r compàs com al 2n en algun 

moment es duplica la 3a. No molesta gens. 



Duplicacions

El que sí que molesta força és una mala duplicació en un temps 
fort, especialment si coincideix amb canvi d’acord. Per això 

aquest cas de duplicació de la 3a (que a més és la sensible) cal 
evitar-lo sempre.

En canvi la duplicació del sol (compàs 1) no molesta, perquè és 
la fonamental de l‘acord.



Duplicacions

Posant la V en 4/3 solucionem el problema de la mala duplicació.
En els altres casos, sempre sona millor la V en 6 o 6/5.

i iv ii iv iVVF5 F7 F5
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Resum

-A partir d’un esquema harmònic a tres veus, es pot fer un 
acompanyament per a mà esquerra d’instrument de teclat com el 
baix d’alberti estricte o qualsevol altra fórmula equivalent sigui en 
forma d’arpegi, o en forma de pum-xim-xim-pum (a falta d’una 
expressió més decent).

-Sigui quina sigui la fórmula escollida és recomanable que en el 
temps fort (i al principi cada repetició de la fórmula) hi hagi 
sempre la nota greu.

-En aquesta fase inicial, la tònica va sempre en estat fonamental, 
la subdominant en 2a inversió i la dominant en primera (excepte 
quan cal evitar la duplicació de la sensible, que aleshores va en 
4/3).

-Cal vigilar que no hi hagi massa distància entre la melodia i 
l’acompanyament (sona desequilibrat).


