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FORMES MUSICALS: LES FRASES (SÍNTESI) 

NIVELL DE LA FRASE (I): CONCEPTES FUNDACIONALS 

Existeixen diferents nivells (estrats,  jerarquies...) dins l’estructura o forma musical tot i que, de 

vegades, aquells poden “col·lapsar-se”, és a dir, una secció d’una obra pot estar formada per 

una sola frase. (De més gran a més petit, trobem: OBRA, MOVIMENT, SECCIÓ, (SUBSECCIÓ), 

FRASE, (SUBFRASE), IDEA, MOTIU. 

 

NIVELL DEL MOTIU 

Motiu: unitat menor que una idea, normalment amb un alt component temàtic (sobretot 

intervàlic). Els motius poden “sofrir” transformacions (allargament, escurçament, inversió, 

desplaçament, retrogadació, transformació intervàlica, ornamentació...). 

 

NIVELL DE LA IDEA I NIVELL DE LA FRASE 

Destacar que la frase sol tenir una “completitud” amb una estructura d’inici, part intermitja i 

final (cadència, normalment). Quan analitzem una frase podem procedir a fragmentar-la 

(segmentar-la).  

 

La IDEA (el que Schoenberg anomenava Fragment Fraseològic) és una petita unitat que agrupa 

i conté, en la seva presentació, normalment, dos motius complementaris; s’agrupen per 

formar subfrases o frases.  

 

NIVELL DE LA FRASE (II): ARQUETIPS I FORMES ÚNIQUES 

Una “sentence” (el que s’anomena també “proposició”) és un cas especial de frase que conté 

dues parts (subfrases) amb una funció clara diferenciada: una presentació (subfrase 1) i una 

continuació (subfrase 2). 

De vegades dues frases es combinen formant un període: un antecedent (frase 1) + un 

conseqüent (frase 2). 

De vegades la frase es torna a repetir formant el model de frase repetida (2 frases repetides). 

Recordar: La frase és una idea musical que acaba en una idea cadencial que culmina amb una 

cadència (depenent de l’època, però majoritàriament) en una cadència coneguda (autèntica, 

perfecta, semicadència, ....). (Atenció: no confondre una combinació de graus (V – I, per 

exemple) amb una idea cadencial: pensem que la idea cadencial és una part de la frase que 

exigeix una certa preparació i que ens condueix a una articulació.) 
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DUES CATEGORIES:  

CATEGORIA 1: Arquetips (“sentences” (proposicions) i períodes) 

CATEGORIA 2: Les Formes úniques (que no corresponen a cap d’aquestes organitzacions 

anteriors) 

 

ARQUETIPS: 

Arquetip 1: Sentence (proposició) 

Estructura (2 subfrases): presentació (normalment 2c. i conté la idea bàsica (b.i.) i la seva 

repetició, que pot ser variada) + continuació (normalment igual llargada que la presentació 

encara que pot presentar extensió etc...) 

Presentació:  

Conté la idea bàsica (b.i., “basic idea” en anglès) i la seva repetició, que de vegades és variada 

en diferent grau (és important fixar-se en el contorn melòdic i el perfil intervàl·lic). Algunes 

d’aquestes transformacions són: ornamentació rítmica o melòdica, transposició, 

reharmonització, canvis intervàl·lics... Harmònicament sol prolongar la tònica, anar cap a la 

dominant o cap a una predominant..  

Continuació:  

Sol ser menys estable que la presentació. Presenta o pot presentar: fragmentació (unitats més 

petites, poden presentar un motiu totalment nou); increment de l’activitat rítmica; seqüències; 

increment del ritme harmònic; (la més usual és la fragmentació). Solen acabar en una idea 

cadencial.  

 

Per tant, el seu esquema podria ser:   

SENTENCE: 

Presentació Continuació 

Idea bàsica Idea bàsica(‘) Fragmentació Fragmentació (Frag. ...) Idea 
Cadencial 

 

Arquetip 2: el Període (una combinació de 2 frases) 

Compost per 2 frases. La 1a és l’antecedent (té una b.i. seguida d’una idea contrastant (c.i.) ); 

acaba en una cadència normalment suspensiva. La 2a és el conseqüent (té una b.i. i una c.i.; 

acaba amb una cadència conclusiva; sol tenir la mateixa mida que l’antecedent.) 

Antecedent:  

Caràcter de “pregunta”, fa una proposta incomplerta que el conseqüent acaba. Normalment 

s’inicia amb I i acaba en V...  

Conseqüent:  
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Conté una b.i. (de vegades igual que la de l’antecedent) i una c.i. (que sol ser diferent de la de 

l’antecedent en diferent nivell). Solen iniciar-se en I i acabar amb V-I. Poden modular.  

Per tant:  

PERÍODE 

Antecedent (Frase 1) Conseqüent (Frase 2) 

Idea Bàsica1 Idea 
Contrastant1 

Idea 
Cadencial 

(normalment 
Suspensiva) 

Idea Bàsica1 
(pot ser 
variada) 

Idea 
Contrastant2 

(pot ser 
diferent de la 

1 o no) 

Idea 
cadencial 

Conclusiva 

 

 

 

 

Frases Compostes (COMBINANT ARQUETIPS) 

Ja que la sentence (proposició) és una sola frase i el període en són 2 és possible per al període 

d’estar compost per 2 sentences.: és a dir, que un període compost seria aquell en el qual 

l’antecedent i el conseqüent són iguals a una sentence (presentació (b.i. + b.i.) + continuació 

(frag. + frag. + ... + cad)) 

Per tant:  

SENTENCE o PROPOSICIÓ 1 

Presentació Continuació 

Idea bàsica Idea bàsica(‘) Fragmentació Fragmentació (Frag. ...) Idea 
Cadencial 
(normalment 
suspensiva) 

 

SENTENCE o PROPOSICIÓ 2 

Presentació Continuació 

Idea bàsica Idea bàsica(‘) Fragmentació Fragmentació (Frag. ...) Idea  
Cadencial 
(normalment 
conclusiva) 

 

La frase repetida (una altra manera de combinar dues frases) 

Es tracta de dues frases repetides. La repetició pot ser variada o ornamentada. Les dues solen 

acabar amb el mateix tipus de cadència. No confondre amb el període (la segona frase del qual 

acaba amb una cadència més conclusiva que la primera). 
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Frases úniques 

Existeixen també frases que s’anomenen úniques, l’estructura de la qual és:   

(IDEA BÀSICA + IDEA CONTRASTANT + IDEA CONTRASTANT + CADÈNCIA) 

 

NIVELL DE LA FRASE (III): HÍBRIDS 

Repassem: 

Sentence (2 subfrases: presentació + continuació) 

SENTENCE o PROPOSICIÓ 

Presentació Continuació 

Idea bàsica Idea bàsica(‘) Fragmentació Fragmentació (Frag. ...) Idea 
Cadencial 

 

Període (2 frases) antecedent + conseqüent  

PERÍODE 

Antecedent (Frase 1) Conseqüent (Frase 2) 

Idea Bàsica1 Idea 
Contrastant1 

Idea 
Cadencial 

(normalment 
Suspensiva) 

Idea Bàsica1 
(pot ser 
variada) 

Idea 
Contrastant2 
(diferent de 

la 1) 

Idea 
Cadencial 
Conclusiva 

 

 

Híbrids: quan es combina l’inici d’una sentence (una presentació) amb un conseqüent d’un 

període; o a l’inversa (un antecedent + una continuació d’una sentence) 

Com sabem que la primera part és un antecedent i no una presentació?: acaba amb una 

cadència feble (si fos presentació no acaba en una idea cadencial); té una IDEA BÀSICA seguida 

d’una IDEA CONTRASTANT (si fos presentació tindria una IDEA BÀSICA seguida d’una repetició 

de la IDEA BÀSICA) 

Com sabem que la segona part és una continuació i no un conseqüent? Comença amb 

fragmentació (o amb un tractament motívic característic de les continuacions); comença amb 

sensació d’inestabilitat (i no amb sensació de tònica típica dels conseqüents). 
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NOU: LA IDEA BÀSICA COMPOSTA (c.b.i.)  

És una idea bàsica que conté una IDEA BÀSICA seguida d’una IDEA CONTRASTANT però no 

acaba en una idea cadencial. Qualsevol idea bàsica pot ser una idea bàsica composta si 

seguieix aquesta estructura interna. 

Per exemple:  

SENTENCE1 

Presentació Continuació 

Idea bàsica 
composta 

Idea 
bàsica(‘) 

Fragmentació Fragmentació (Frag. ...) Idea 
Cadencial 

Idea 
bàsica 

Idea 
Contrastant 
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NIVELL DE LA FRASE (IV): EXTENSIÓ I CONTRACCIÓ 

 

Els compositors “juguen” amb la mida esperada de la frase... (esperem una certa organització 

equilibrada, preveiem una cadència que ha d’arribar però que de vegades no es presenta..., 

hem presentat un “model” de frase que no es compleix quan tornem a repetir-lo...) 

Extensió: procés a través del qual fem la frase més llarga del que s’espera (INTERNA: dins la 

frase; EXTERNA: fora de la frase). 

Contracció: procés a través del qual fem la frase més curta del que esperem. (Normalment 

INTERNA). 

 

Extensió interna 

1) Repetició: crear una llargària extra a través de la repetició d’un motiu (la repetició pot 

ser variada o exacta. Només les repeticions no esperades creen extensió). Això crea 

una extensió de l’antecendent, del conseqüent, de la cadència, d’una continuació, 

etc... 

2) “One more time technique”: la música va cap a la cadència; la cadència s’evadeix; la 

música torna a buscar la cadència (i la troba       ) 

3) Desviament (una desviació temporal): quan, dins una frase, la música torna a un 

material anterior abans d’arribar a la cadència. 

4) Redireccionament (una desviació permanent): s’introdueix un nou “camí” quan la frase 

sembla que vulgui “anar” cap a un lloc concret... però no... 

Extensió externa 

Prefixos: Tota mena d’introduccions ... 

Sufixos: quan la frase ja ha cadenciat i s’hi afegeix quelcom (codetta, extensió cadencial, ... 

Terme Mida (+ - ) Característiques Localització Típica 

Extensió Cadencial, 
Grup de Tancament 

Curta Poc material motívic, 
normalment 
repetició dels acords 
d’una cadència 
emprant diferents 
textures... 

Després del final 
d’una frase dins 
d’una secció 

Codetta Mitjana Material motívic curt 
que es repeteix 
sovint sobre uns 
acords cadencials 

Després del final 
d’una secció 
(normalment) 

Coda La més llarga Pot contenir nou 
material motívic o 
una “represa” de 
temes que ja han 
sortit. Sol contenir 
vàries frases. 

Després del final 
d’una peça o 
moviment. 
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Contracció 

Quan la frase és més curta del que esperem normalment per l’escurçament d’un motiu o per 

una liquidació temàtica.  
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