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Aquí hi tenim una ruta cadencial bàsica amb el iv 
amb 6a afegida

ii iv6af 5 V6/4 5/4 7/3 iiiv6af 5 V6/4

F7F5 F5

5/4 7/3



Aquesta 6a afegida es pot fer menor i es pot 
resoldre a la 5a (la 6a af. es pot considerar com 

una appoggiatura suau de la 5a)

ii iv6nap 5 V6/4 5/4 7/3 iiiv6nap 5 V6/4

F7F5 F5

5/4 7/3



Com altres 6es afegides, no cal que resolgui abans 
de canviar d’acord, però SEMPRE vol resoldre 
baixant (la 6a es rebaixa per acostar-la a la 5a):

ii iv6nap V6/4 5/4 7/3 iiiv6nap V6/4

F7F5 F5

5/4 7/3

A diferència d’altres acords amb 6af, la 6nap no tolera que també hi hagi la 
5a de l’acord, perquè sona massa dissonant (re-mib).



Si el iv6nap resol directament sobre la V (sense 
app.) hi ha un interval de 3a disminuïda molt 

característic:

ii iv6nap V7inc. iiiv6nap V7inc.

F7F5 F5

En aquest cas, la V ha de ser un acord incomplet per evitar la falsa relació 
cromàtica entre la 6nap (mib) i la 5a de la V (mi).



Com que en mode major també es pot fer servir la 
iv, sobre aquesta, també hi pot haver la 6nap:

II iv6nap IIiv6nap

F7F5 F5

La 6nap en mode major suposa un major contrast perquè l’acord és “doble 
menor” perquè es fa menor tant la 3a com la 6a. 

S’ha de vigilar de no fer una 2aug per anar a buscar la 6nap (fa#-mib)

V6/4 5/4 7/3V6/4 5/4 7/3



Resum
La 6a napolitana és una 6a afegida sobre el iv.

Recorda que:
-La 6nap sempre ha de resoldre baixant.
-No tolera que l’acord també tingui 5a (és 
massa dissonant)
-En mode major cal rebaixar dues notes: la 3a 
(perquè l’acord sigui menor) i la 6a.


