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La cadència és un fenomen que té una part molt 
important que és independent de l’harmonia:
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Aquest ritme marca claríssimament un final que vindria després 
de l’últim acord. Per tant, per molt que hi hagi una ruta cadencial 
clara (I · vi · ii · V · I), no sentim cap cadència autèntica perquè no 

sentim cap final.
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Com que esperem el final a la caiguda del compàs 
següent, més val allargar la dominant per fer 
coincidir el final rítmic amb el final harmònic:
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Cal que coincideixin els dos factors: la ruta cadencial i el final 
rítmico-formal.
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Quan en un final rítmico-formal en lloc d’acabar 
amb la I acabem amb la V tenim una 
semicadència.

És un final perquè rítmicament i formalment ho és, 
però no és un final conclusiu, perquè no acabem 
en I. No posem 7a a la V, perquè és un final i ha 
de ser estable.

Hi ha dues maneres molt bones de preparar una 
semicadència: fem una ruta cadencial habitual i 
-arribem massa aviat a la tònica (abans del final) i 
aleshores acabem en V
-arribem massa tard i se’ns acaba la frase quan 
encara estem en la V



La ruta arriba massa aviat a la I (com que no es 
pot acabar la frase aquí de cap manera, rebotem a 

la V):
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Semicadència preparada amb una ruta precipitada.
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La ruta arriba massa tard i quan som a la V ja s’ha 
acabat la frase:

I IV iiI IV iiIVIVF5 F3

Semicadència preparada amb una ruta tardana.
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El gran avantatge de la semicadència és que 
permet fer la combinació antecedent - consegüent 
(a - a’, pregunta-resposta), de manera que, tornant 
a començar igual i només canviant el final tenim 
una frase el doble de llarga i que funciona 
perfectament bé.

No ens ha de fer por repetir el principi (a - a’), al 
contrari, això dóna coherència a la peça.

Comprovem-ho amb els dos exemples anteriors:



Antecedent-consegüent 
(semicadència amb ruta precipitada)
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En aquest cas fent un 6/4 cad allarguem la V i la I cau on toca.



Antecedent-consegüent 
(semicadència amb ruta tardana)
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Aquí hem hagut d’escurçar la ruta per avançar la V.



Resum

-La cadència és un fenomen bàsicament rítmic i 
formal. 
-Allà on hi ha un final hi fem coincidir una ruta 
cadencial.
-Si aquesta ruta cadencial arriba massa d’hora a la 
I o arriba massa tard, podem acabar la frase en la 
V fent una semicadència.
-Això ens permet tornar a començar igual i, només 
canviant el final, fer una frase a-a’ (antecedent-
consegüent, o pregunta-resposta).


