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A més del iv, en mode major també es pot utilitzar 

el VI i el iiº del mode menor
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Si en una ruta cadencial en major fem servir el iv i 
després volem anar al ii: 

IIiviv VVii7ii7

És possible, però el cromatisme queda una mica estrany...



Després del iv (acord prestat del mode menor) 
també podem fer el iiº del menor:

IIiviv VViiº7iiº7

Ara queda més coherent, tot plegat. I el iiº, com ja vam comentar, sona 
millor amb 7a.



Predominants

Els acords de quart grau i de segon grau sovint s’anomenen 
“subdominants” (fins i tot integrant-hi en aquesta categoria el sisè 
grau). Com totes les teories, aquesta també és discutible. 
Però és evident que aquest tres acords tenen una cosa en comú: 
funcionen molt bé com a "pre-dominants" és a dir, com a acords 
que preparen bé la V en una ruta cadencial. En les rutes cadencials 
l’acord anterior a la V o és el quart o és el segon (i fins i tot pot ser 
el vi o VI, com hem vist en la cadència frígia, per exemple). 
Els tres acords que fan de predominants en el mode menor (iiº, iv, 
VI) es poden fer servir en el major (iiº, iv, VI↓) introduint un “color 
menor” molt interessant en el mode major. 



Per tant, la ruta habitual:

IIvivi ii7ii7IVIV V7V7II

II VI↓VI↓ iiº7iiº7iviv V7V7es pot convertir en: II



El VI↓ també es pot fer servir en la cadència 
trencada. Comparem les dues possibilitats:

V7V7 vivi V7V7 VI↓VI↓

La cadència trencada amb el VI↓ és molt més impactant. 



Es poden barrejar les predominants del major amb 
les del menor, per exemple: I · IV · iiº · V · I

IVIV iiº7iiº7 V6/4 - 7V6/4 - 7 II

Sona millor anar de les predominants del major a les predominants del 
menor que al revés.

El canvi de color entre el IV i el iiº és molt interessant.
Sona a música del Romanticisme tardà.



… o bé: I · vi · iv · iiº · V · I:

iviv iiº7iiº7 V6/4 - 7V6/4 - 7 II

Aquest enllaç F3 entre dos acords menors sona a Richard Strauss!

viviII



Resum

Els graus segon, quart i sisè són bones 
predominants (acords que preparen bé la V).
Les predominants del menor (iiº, iv, VI) es poden 
utilitzar en el mode major (iiº, iv, VI↓) sobretot en 
rutes cadencials.

El VI↓ també funciona molt bé en la cadència 
trencada.

Es poden barrejar les predominants del major amb 
les del menor, però preferentment, en aquesta 
direcció.


