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graus melòdics especials del mode menor

El 6↑ i el 7↓ normalment apareixen com a notes 
estranyes a l’harmonia:

Els dos 6↑ apareixen com a notes de pas en 
l’acord de V (és el 6↑ i no el 6↓ per evitar la  

2a aug)
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graus melòdics especials del mode menor

El 6↑ i el 7↓ normalment apareixen com a notes 
estranyes a l’harmonia:

El 7↓ apareix com a nota de pas en l’acord de i
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Mozart, Simfonia 40, I



Quan aquests graus melòdics apareixen com a 
nota d’algun acord, normalment ens trobem en 

plena modulació:

El 7↓ ja el sentim com a fonamental de la V de  
Fa M (modulació al relatiu major)
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Corelli, Follia
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Quan aquests graus melòdics apareixen com a 
nota d’algun acord, normalment ens trobem en 

plena modulació:

El 6↑ ja el sentim com a II del relatiu major
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Händel, Messies
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En relativament pocs casos aquests graus 
melòdics formen part d’acords del mode menor. Ja 
vam veure el 7↓ en la dominant menor del basso 

di lamento (diatònic)

i v Vi v VVIVI

Si no és complint una funció molt clara d’acord de 
pas, difícilment ens trobarem aquesta v
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basso di lamento

5es de Mozart
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El 7↓ també pot actuar com a 7a del i

i ii i VIVI

Una 7a que també es podria considerar una 
simple nota de pas.
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Beethoven, Sonata Clar de lluna



El 6↑ també pot formar part d’algun acord del 
mode menor modificant-lo. El més freqüent és el iv 

que passa a ser IV:
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És un acord molt curiós perquè, si té 7a, té 
morfologia de dominant sense ser-ho.

iiVV VV
6
5
6
5

6
5
6
5

VV
66

Bach, Missa en si m.



El 6↑ també pot formar part del iiº que aleshores 
passa a ser ii:

i ii i

El ii funciona com en el mode major i ens porta 
cap a la V
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Granados, La mendiga



La majoria d’exemples amb el IV (major per l’ús 
del 6↑) els trobarem amb el IV en 1a inversió (així 

el 6↑ és al baix i va cap al 7↑ i la tònica)

i ii iIVIV

Aquí, el 6↑ no podria ser el 6↓ perquè hi hauria 
una 2a aug amb el 7↑
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En canvi, no serà habitual trobar-nos la ruta en 
estat fonamental i IV V i que presenta uns certs 

problemes. Quan tenim la ruta normal:

i ii iiviv

La relació harmònica F7 obliga a fer moviment 
contrari a les veus superiors per evitar paral·lelismes

VVF7



Però si hi ha el 6↑ és perquè aquella veu puja al 
7↑, per tant hi ha problemes amb la conducció de 

les veus:

i ii iIVIV
El 6↑ (mi) li “pren” el fa# a la soprano, però si 

aquesta puja, fa 5es P
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5es paral·leles



Una possible solució és que el IV no tingui 5a (si 
no hi ha 5a, no hi haurà 5P), per tant, posem-hi la 

6af en lloc de la 5a:

i ii iIVIV VVF7



Resum

En la majoria d’ocasions el 6 ↑ i el 7↓ apareixen 
com a notes estranyes a l’harmonia (notes de pas, 

brodadures, appoggiatures...).

Quan formen part d’un acord, sovint és perquè hi 
ha una modulació.

En els pocs casos en què formen part d’un acord i 
no hi ha modulació, aquests graus melòdics 

modifiquen substancialment acords bàsics del 
mode menor:

6↑: IV (iv) / ii (iiº)
7↓: i7 / v (V)


