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RESUM 

L’anàlisi musical és una de les disciplines fonamentals que s'ensenyen als conservatoris 

de música. Tot i això, no té cap diccionari especialitzat que en tracti la terminologia. De 

fet, en català s’han publicat pocs diccionaris de música, la majoria dels quals són poc 

sistemàtics o incomplets. Per a contribuir a reduir aquesta manca d’obres de referència 

en l’àmbit, aquest treball es proposa elaborar un diccionari multilingüe d’anàlisi musical 

dirigit a professionals de la música i a traductors i correctors especialitzats. Per a 

aconseguir-ho, s’ha establert un corpus amb textos de l’àmbit i, mitjançant l’eina 

Terminus 2.0, s’ha fet una extracció de termes i s’ha emplenat una fitxa per a cadascun 

d’ells, que inclou la denominació en català, els equivalents en castellà i anglès i la definició 

del terme. Finalment, s’ha editat en format PDF i web per a facilitar-ne la consulta als 

usuaris. Aquest diccionari suposa una base important en el camp de la terminologia 

musical i evidencia la necessitat d’un treball molt més exhaustiu i amb més recursos per 

a l’elaboració d’un diccionari de música en català. 

Paraules clau: anàlisi musical, terminologia, obres lexicogràfiques, diccionaris 

multilingües, eines per a la traducció. 
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RESUMEN 

El análisis musical es una de las disciplinas fundamentales que se enseñan en los 

conservatorios de música. Aun así, no hay ningún diccionario especializado que trate su 

terminología. En realidad, en catalán se han publicado pocos diccionarios de música, la 

mayoría de ellos poco sistemáticos o incompletos. Para contribuir a reducir esta carencia 

de obras de referencia en el ámbito, este trabajo se propone elaborar un diccionario 

multilingüe de análisis musical dirigido a profesionales de la música y a traductores y 

correctores especializados. Para conseguirlo, se ha establecido un corpus con textos del 

ámbito y, mediante la herramienta Terminus 2.0, se ha hecho la extracción de términos y 

se ha rellenado una ficha para cada uno de ellos, que incluye la denominación en catalán, 

los equivalentes en castellano e inglés y la definición del término. Finalmente, se ha 

editado en formato PDF y web para facilitar la consulta a los usuarios. Este diccionario 

supone una base importante en el campo de la terminología musical y evidencia la 

necesidad de un trabajo mucho más exhaustivo y con más recursos para la elaboración 

de un diccionario de música en catalán. 

Palabras clave: análisis musical, terminología, obras lexicográficas, diccionarios 

multilingües, herramientas para la traducción. 
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ABSTRACT 

Musical analysis is a fundamental discipline which is taught in music conservatories. Even 

so, there are no specialized dictionaries dealing its terminology. Actually, there are few 

dictionaries about music published in Catalan, and most of them are unsystematic or 

incomplete. In order to contribute to reduce this lack of reference works in the field, this 

paper aims to elaborate a multilingual dictionary of musical analysis addressed to music 

professionals and specialized translators and proofreaders. To achieve this, a corpus of 

texts in the field has been established and, using the tool Terminus 2.0, terms have been 

extracted and a card has been filled in for each one of them, including the Catalan 

denomination, the Spanish and English equivalents, and the definition of the term. Finally, 

it has been edited in PDF and web format to facilitate consultation by users. This 

dictionary is an important foundation in the field of musical terminology and shows the 

need for a much more exhaustive work and with more resources for the elaboration of a 

music dictionary in Catalan. 

Keywords: musical analysis, terminology, lexicographical works, multilingual 

dictionaries, translation tools. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L'anàlisi musical és una de les disciplines principals que s'ensenyen als conservatoris de 

música i, com qualsevol àmbit d'especialitat, utilitza terminologia específica. Tanmateix, 

no trobem en català cap obra lexicogràfica sobre anàlisi musical exclusivament; és més, 

podem dir que la música en general no està ben coberta en aquest tipus d’obres. A més, 

les traduccions de llibres i articles al català són escasses i sovint fetes per traductors 

generals o per professionals de la música sense coneixements de traducció.  

Aquest treball té com a objectiu principal crear un diccionari multilingüe de l’anàlisi 

musical. Aquest objectiu el desglossem en quatre objectius secundaris: 

1. Crear un corpus en català d’on extreure els termes utilitzats en l’anàlisi musical. 

2. Establir equivalents en castellà i anglès per facilitar la traducció, la producció i la 

comprensió de textos en altres llengües. 

3. Proveir els termes de definicions per facilitar la comprensió dels conceptes. 

4. Facilitar l’accés al diccionari compartint-lo en un format que en potenciï la 

consulta, ja que un diccionari compleix la seva funció quan és utilitzat.  

El treball s’estructura de la manera següent: en primer lloc, repassem succintament la 

història de l'anàlisi musical. A continuació definim què és un diccionari terminològic i què 

el diferencia d'un diccionari general. En tercer lloc revisem i avaluem les obres 

lexicogràfiques sobre música existents. A partir de tota aquesta informació, definim les 

bases del diccionari que ens plantegem crear i en detallem els processos de preparació, 

elaboració i revisió. Finalitzem el treball amb les conclusions obtingudes d’aquest procés. 

  

Joana
Cuadro de texto
1
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2. L'ANÀLISI MUSICAL 

La Gran enciclopèdia de la música (Enciclopèdia Catalana 1999) defineix anàlisi com 

“estudi global o parcial d’una o més peces musicals que té per finalitat determinar els 

elements melòdics, harmònics, rítmics, tímbrics, etc. de què estan constituïdes i el paper 

que tenen aquests en la seva estructura”. Tot seguit especifica que funciona com a 

disciplina auxiliar a la interpretació, la musicologia i l’ensenyament musical, tot i que 

també es pot concebre de manera autònoma amb l’única finalitat d’adquirir coneixement. 

John White (1994: 1-3) sosté que tots els músics i professionals de la música analitzen la 

música d’una manera o altra. Els músics ho fan per millorar les interpretacions, els 

compositors com a part del procés creatiu. Pot ser que l’anàlisi sigui inconscient, com en 

el cas d’un músic que decideix el tempo o les dinàmiques que vol aplicar a l’obra, o 

intencionada, com en el cas d’un musicòleg o un teòric musical que decideixen analitzar 

una obra. Des d’aquest punt de vista, podem afirmar que l’anàlisi es practica de manera 

inconscient des de fa segles, però quan va aparèixer la disciplina de l’anàlisi musical com 

a tal? White (1994: 13) apunta que al segle XVIII els teòrics ja descrivien les pràctiques del 

segle anterior. Cook (1994: 7), en canvi, explica que fins al segle XIX la música s’estudiava 

des d’un punt de vista teòric, i que l’interès que es tenia en les obres era només per poder-

ne extreure estructures bàsiques com els acords o escales.  

Sigui com sigui, al segle XIX, amb el descobriment de la gran varietat de cultures musicals 

que hi havia al món, i imitant l’aproximació que s’estava utilitzant en les ciències naturals, 

els teòrics musicals van canviar la perspectiva amb què estudiaven la música i van 

començar a analitzar les obres per explicar els orígens i l’evolució de diferents aspectes 

de la música. Avui dia l’anàlisi musical ja no s’entén així, però tota la terminologia que es 

va crear durant aquest període va servir com a base per l’anàlisi musical del segle XX i 

encara avui s’utilitza, tot i que hi ha termes que generen controvèrsia (Cook 1994: 8; La 

Rue 1989: XI).  

Cook (1994: 9-16) explica que al segle XX hi havia dues aproximacions a l'anàlisi musical. 

Per una banda, s'analitzava la forma, amb l’objectiu de classificar una peça segons els 

prototips existents (forma binària o ternària) o en les formes històriques (rondó, sonata). 

Un aspecte que cal destacar de l’anàlisi formal és que separaven les composicions en dos 

tipus de parts: els temes i les parts no temàtiques o de transició. Això implicava que hi 
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havia parts de l’obra que només servien per ajuntar les parts importants i que no 

aportaven cap valor més enllà de fer de pont. 

D’altra banda, s’analitzava el contingut melòdic, harmònic i rítmic. L’harmonia era 

considerada l’aspecte més important i s’analitzava utilitzant una notació simplificada. Hi 

havia diversos tipus de notació i anàlisi, però els principals eren dos. El primer era el 

figured bass, que durant el barroc s’havia utilitzat per escriure el baix i, més tard, es va 

adoptar per a l’anàlisi. Aquest mètode tenia dos inconvenients: el primer és que només 

funcionava si hi havia un baix clar i marcat, i el segon, que no representa acords, sinó 

intervals. L’altre és la roman-letter analysis, que, a diferència de l’anterior, va crear-se com 

a mètode d’anàlisi i no d’interpretació, i és el que encara s’utilitza als conservatoris avui 

dia. Aquest tipus d’anàlisi utilitza una notació amb números romans que representen 

l’acord en relació amb la tònica, i té una funció més aviat linear que harmònica (Cook 

1994: 16-26). 

Aquest tipus d’anàlisi musical que hem estat descrivint és el que es coneix com anàlisi 

tradicional i té certes limitacions, com per exemple que funciona només per a l’anàlisi 

d’obres tonals (Cook 1994: 60-70). Al llarg del segle XX s’han creat altres mètodes analítics 

amb aproximacions molt diverses, entre ells l’anàlisi schenkeriana, el Set Theory, l’anàlisi 

semiòtica, l’anàlisi dodecafònica o l’anàlisi serial (Cook 1994; White 1994). Aquests 

mètodes tenen un grau d’especialització més elevat que l’anàlisi tradicional i per 

qüestions d’espai i temps no es tractaran en aquest treball. 

Un últim aclariment que fan tant Cook (1994: 183) com White (1994: 6-13) és que 

l’objectiu de l’anàlisi musical no és fer descobriments objectius, sinó judicis intuïtius 

sobre la música. Per tant, tampoc no es tracta només de descriure el que hi ha, sinó d’anar 

més enllà i treure’n conclusions.  

D’aquesta revisió històrica, es pot concloure que l’anàlisi musical que es practica avui dia 

fa aproximadament un segle que es va definir com a disciplina, i ja llavors es va començar 

a utilitzar terminologia específica que s’ha mantingut i ha anat augmentant al llarg dels 

anys. Malgrat tot, aquesta terminologia no sempre ha estat aclaridora, ja que a vegades 

presenta problemes de definició i falta d’univocitat, cosa que provoca ambigüitats, 

contradiccions i, en tot cas, falta de precisió en el llenguatge utilitzat. Unes mancances que 

volem col·laborar a resoldre amb aquest treball.  
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3. EL DICCIONARI TERMINOLÒGIC 

Hi ha molts tipus de diccionari, que podem resumir en tres grans grups: els diccionaris 

generals, els diccionaris enciclopèdics i els diccionaris terminològics. El primer té una 

orientació semasiològica, és a dir, parteix de les paraules i busca els diferents significats 

que pot tenir. Els altres dos, en canvi, segueixen el procés contrari, el que es coneix com 

una orientació onomasiològica (TERMCAT 2010: 28). 

Els diccionaris generals, per una banda, recullen les paraules d’ús general. Poden ser de 

diversos tipus: monolingües o plurilingües, si inclou les paraules d’una sola llengua o 

també equivalents en d’altres; alfabètics o ideològics, si estan ordenats alfabèticament o 

per temes; descriptius si recullen l’ús que fa una comunitat de la llengua, o prescriptius, 

si, en canvi, volen funcionar com a model de llengua per a aquesta comunitat; sincrònics 

o diacrònics, si se centren en la llengua d’una època concreta o de diverses; i textuals o 

visuals, segons si presenten els significats en una definició o si inclouen també imatges 

per il·lustrar-los. 

D’altra banda, trobem els diccionaris enciclopèdics, que exposen el coneixement d’una o 

més matèries a partir d’una sèrie de paraules clau, que funcionen com a «portes per 

endinsar-se en una matèria determinada» (TERMCAT 2010: 20). El concepte de 

diccionari enciclopèdic també es fa servir per designar diccionaris que recullen les 

paraules d’ús general d’una llengua (com el diccionari general) però una part d’aquestes 

paraules inclouen informació enciclopèdica (cultural, històrica, etc.) a les seves 

definicions. 

El diccionari terminològic, finalment, es defineix com «un diccionari delimitat 

temàticament perquè correspon a un sol àmbit del coneixement, el qual pot ser més o 

menys ampli» (TERMCAT 2010: 27). També afegeixen que no es tracta d’acotar un 

diccionari general, sinó de recollir els conceptes fonamentals d’un àmbit concret. Per 

aquestes característiques, comparteix característiques amb els altres dos: la primera, 

com ja hem comentat, és l’orientació: com el diccionari enciclopèdic, parteix dels 

conceptes i no de les paraules. La segona és la definició, que s’assembla més a la d’un 

diccionari general i conté només els elements necessaris per distingir un terme d’un altre 

(TERMCAT 2010: 28), mentre que el diccionari enciclopèdic inclou molta informació 

complementària. 
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4. ANÀLISI DE LES OBRES LEXICOGRÀFIQUES EXISTENTS 

Com hem vist a § 2, l’anàlisi musical és una disciplina que fa dècades que es practica. Com 

totes les disciplines, disposa de terminologia específica per denominar els conceptes, que 

ha estat recollida en diccionaris i obres similars en diferents llengües al llarg del temps. 

El català no n’és una excepció, i en els últims 50 anys trobem set obres especialitzades en 

la disciplina musical creades per organitzacions o especialistes de referència de l’àmbit. 

Aquestes obres són: 

• el Diccionari de la música [DM] de Roland de Candé (1982),  

• el Vocabulari català de música [VCM] de Josep Mestres i Núria Aramon (1983),  

• el Lèxic musical. Els noms de la música [LM] de Joan Úbeda (1998),  

• el Vocabulari especialitzat en didàctica de la pedagogia musical [VDEM] de la 

Xarxa Vives d’Universitats (2007) i  

• el Vocabulari de la música [VM] de l’Acadèmica Valenciana de la Llengua [AVL] 

(2018).  

Trobem una primera anàlisi de totes aquestes obres, excepte del vocabulari de l’AVL, per 

raons cronològiques òbvies, al treball de Bernal i Gallén (2013). A continuació les 

característiques més destacables de cada obra. Hi presentem també una anàlisi de les 

entrades de la lletra a, com a mostra representativa de cadascuna, que es clou amb una 

taula comparativa al final d’aquest apartat. 

4.1. Diccionari de la música, Roland de Candé (1982) 

En primer lloc, el DM és un diccionari que té l’objectiu de «reunir les dades essencials del 

saber musical, en alguns articles principals als quals trameten els articles secundaris» 

(Candé 1982: 9). També s’especifica que hi ha moltes definicions absents que es poden 

trobar a altres diccionaris, i que el diccionari se centra a definir les formes i els 

instruments tradicionals de la música occidental clàssica. 

Al preludi, l’autor explica que és un diccionari dirigit al públic general i que busca donar 

definicions que permetin entendre els conceptes ràpidament. Bernal i Gallén (2013), en 

canvi, el descriuen com un diccionari amb poques entrades, però molt complexes, que 

contenen diversos termes cadascuna, i afegeixen que hi ha incoherències en les 
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definicions, cosa que fa encara més difícil la consulta. Això fa que sigui un diccionari poc 

eficaç tant per a traductors o correctors com per a músics. 

La lletra a d’aquest diccionari té només deu entrades principals que, en general, contenen 

termes secundaris amb la seva definició, que marca amb majúscules, o referències a altres 

entrades del diccionari, que apareixen també en majúscules i seguides d’un asterisc. 

L’entrada d’acústica, per exemple, ocupa ben bé 10 pàgines senceres, i inclou definicions, 

entre d’altres, de període, freqüència, altura o llei de Helmholtz. A més, aquesta entrada 

principal va seguida per acústica de les sales, que potser funcionaria millor com a 

subentrada d’acústica.  

Quant a les definicions, observem que, tot i que totes són de tipus enciclopèdic, no 

segueixen una estructura concreta, sinó que donen informació diferent i sense un ordre 

estandarditzat. Algunes entrades, com la d’appoggiatura, comencen amb una definició de 

tipus terminològic, però després afegeixen informació complementària, com etimologia 

del mot, o diverses aproximacions al concepte. D’altres, com acústica, comencen amb 

informació etimològica del terme. Acústica de les sales, en canvi, no té una definició 

pròpiament dita, sinó que explica l’evolució de l’estudi sobre el tema i altres informacions 

complementàries, per exemple com calcular el temps de reverberació d’una sala (figura 

1).  

 

 

 

Figura 1: Fragment de l'entrada d'acústica de les sales al DM. 
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Totes les entrades ofereixen algun tipus de recurs complementari, sigui una imatge, un 

exemple o la indicació d’una peça per escoltar per poder entendre millor els conceptes 

que presenten. Així, a acústica es proposen tres experiments per entendre de manera 

pràctica els conceptes de ressonància, interferència i ones estacionàries, a l’entrada 

d’anticipació es proposen tres audicions (figura 2), i a appoggiatura s’inclouen imatges 

que il·lustren les explicacions (figura 3).  

 

 

En conclusió, veiem que, tot i que és un diccionari presentat de manera alfabètica, el 

format s’acosta més a l’enciclopèdic, en què a partir d’un concepte es van definint i 

relacionant diversos termes. Les definicions, contràriament a la voluntat de l’autor 

(Candé 1982: 9), fan més dificultosa la tasca de trobar i entendre el significat de cada 

terme, perquè cadascuna té una estructura diferent i, per tant, el lector no sap on buscar 

una explicació curta del terme. 

4.2. Vocabulari català de música, Josep Mestres i Núria 

Aramon (1983) 

La segona obra que analitzem és el VCM, de Josep Mestres i Núria Aramon. Aquest 

vocabulari apareix per suplir la necessitat d’un diccionari de terminologia musical en 

català (Mestres i Aramon 1983: 7). Els autors expliquen que és només un primer pas, però 

que cal crear-ne un amb un equip d’especialistes per poder fer un recull més exhaustiu i 

Figura 2: Fragment de l'entrada 
d'apppoggiatura al DM. 

Figura 3: Entrada d'anticipació al DM. 
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amb caràcter normalitzador. Al pròleg també presenten la dificultat de marcar els límits 

de l’àmbit, i declaren que s’han decantat per incloure els termes més útils i utilitzats en 

música, així com termes que no formen part de la música directament, però que estan en 

risc de desaparèixer (Mestres i Aramon 1983: 8). 

La primera lletra d’aquest vocabulari inclou 156 entrades, 67 de les quals podem trobar 

al DIEC2 amb l’etiqueta temàtica de música. A més, hi ha 53 entrades que no tenen 

l’etiqueta de música però que també hi apareixen, sigui amb un significat més general 

(adaptació) o dins d’altres àrees temàtiques (amúsia, dins les àrees de medicina, 

pedagogia i psicologia). 

L’estructura de les entrades s’assembla a la d’un diccionari general, tot i que algunes de 

les definicions són de caràcter enciclopèdic. Hi ha unes poques entrades, com abreviatura 

o alt –a, que inclouen exemples d’ús. D’altres, com accelerar o acciacatura, donen 

informació de sinònims i antònims. També trobem termes (aire, albada) que en una de 

les accepcions introdueixen altres termes que se’n deriven (corda a l’aire; albada 

general), com veiem a la figura 4. 

Tot i que en general tots els termes tenen indicada la categoria gramatical, n’hi ha que la 

tenen especificada a l’inici de la definició (figura 5) en comptes d’estar escrita abans amb 

l’abreviatura corresponent, i d’altres en què no apareix enlloc (figura 6). També en 

trobem alguna que té accepcions sense categoria gramatical però després d’altres que sí 

que la tenen especificada (figura 7).  

 

Figura 4: Entrada d'aire al VCM. 

Figura 5: Entrada d'A al VCM. Figura 6: entrada d'As al VCM. Figura 7: Entrada d'adagio al VCM. 
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Bernal i Gallén (2013: 21-22) comenten que és un diccionari poc sistemàtic i que inclou 

entrades massa generals. A això cal afegir que els autors afirmen que la seva intenció és 

que sigui útil sobretot per a aquells que escriuen sobre música freqüentment i «es troben 

sovint amb paraules dubtoses que resulten difícils de localitzar» (Mestres i Aramon 1983: 

7). Avui dia, per tant, sembla que aquest diccionari ha quedat obsolet, ja que dels 156 

termes que conté la primera lletra, només 36 no surten al diccionari general. 

4.3. Lèxic musical. Els noms de la música, Joan Úbeda (1998) 

Per la seva banda, Úbeda escriu el Lèxic musical amb la intenció de familiaritzar els seus 

alumnes amb la terminologia musical. Bernal i Gallén (2013: 22) el descriuen com «un 

diccionari d’autor, «dur» i poc sofisticat tipogràficament, amb incorreccions gramaticals 

en les definicions, grafies no adaptades de paraules ja incloses al DIEC1 i errors 

conceptuals, cosa que li resta fiabilitat». 

Si ens fixem en el contingut de l’apartat de la primera lletra, veiem que tots els termes 

estan escrits amb majúscula inicial, i que dins les definicions apareixen també diversos 

termes començats en majúscula i a vegades seguits d’un asterisc, que indica que per 

entendre millor el concepte cal consultar-ne l’entrada corresponent (Úbeda 1998: 10). A 

més, en alguna definició apareixen conceptes subratllats, com podem observar a les 

entrades d’acústica, arpa i Ars Nova (sic) (figura 8).  

Les definicions no segueixen una estructura concreta, i en trobem de tipus terminològic, 

metalingüístic i enciclopèdic. En algunes s’hi inclouen termes secundaris, com a auto, que 

inclou auto sagramental, escrit en negreta i introduït com una altra accepció del terme 

principal; o ària, que inclou les definicions dels termes ària da capo i air en rondeau, però 

que, en aquest cas, apareixen entre cometes i inclosos dins la definició general del terme. 

Com hem vist al VCM, al LM també hi ha entrades sense categoria gramatical, tot i que, a 

diferència de l’anterior, aquí no només són manlleus els que no la tenen indicada, sinó 

Figura 8: Entrada d'acústica al LM. 
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que termes com artístic -a tampoc. A més, a l’hora d’indicar les formes masculina i 

femenina dels adjectius, no segueix un criteri clar ni sistemàtic: escriu Augmentat, 

Augmentada i Agut, Aguda, però Aflautat, -ada. Això pot portar a confusions, ja que alguns 

termes compostos els lematitza pel segon element i amb una coma, com és el cas de cant 

ambrosià, però no tots els sintagmes segueixen aquesta norma: Ars Antiqua, Ars Nova i 

Ars Subtilior s’ordenen pel substantiu ars. 

Finalment, cal destacar que hi ha algun error en l’ordenació alfabètica dels termes, i 

apareix abans apuntador -a que appoggiatura, i que els termes avantguarda i 

avantguardisme, que tracta com a sinònims, apareixen com a termes diferents a les 

definicions d’avantguardista. 

4.4. Vocabulari especialitzat en didàctica de la pedagogia 

musical, Xarxa Vives d’Universitats (2007) 

El VDEM és l’única obra d’entre les que hem trobat que no conté definicions, però en canvi 

sí que inclou un arbre de camp ben definit i tots els termes tenen el seu equivalent 

castellà. És també el més específic de tots, ja que, com diu el títol, se centra en la didàctica 

de l’educació musical. Bernal i Gallén (2013: 23) conclouen que és el més adequat des del 

punt de vista terminològic i el més sistemàtic d’entre tots els que han analitzat.  

Tanmateix, en examinar els termes que conté trobem certes mancances i falta de 

coherència. Podem observar, per exemple, que inclou els termes anàlisi rítmica i anàlisi 

melòdica, però en canvi no hi ha anàlisi o anàlisi harmònica (figura 9). Passa una cosa 

semblant amb els tipus d’acord, en què no inclou l’estat en què es poden trobar (directe, 

primera inversió, segona inversió), conceptes que s’estudien conjuntament amb els tipus 

d’acord que hi ha. 

Figura 9: Diverses entrades del VDEM. 
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4.5. Vocabulari de la música, Acadèmica Valenciana de la 

Llengua (2018) 

Finalment, el VM és una reedició d’una obra que l’AVL va publicar el 2013. L’objectiu 

principal que té és difondre la terminologia musical en valencià i donar-ne una definició 

«senzilla i intel·ligible» (Acadèmia Valenciana de la Llengua 2018: 9) perquè el públic 

general trobi accessible l’obra.  

La lletra a inclou 170 entrades, algunes de les quals tenen més d’una accepció, 

diferenciades entre elles per un numeral. D’aquestes entrades, 112 les trobem també al 

DIEC2, moltes dins l’àrea temàtica de música, però unes quantes també amb un significat 

més general o, com passava en altres diccionaris, etiquetades dins d’un altre àmbit. En 

canvi, hi ha 8 entrades al DIEC2 dins l’àrea temàtica de música que no trobem al VM, 

algunes amb relació a altres entrades que sí que s’hi han inclòs, com són arper (però sí 

arpista), atenorat -ada (però sí abaritonat -ada) o augmentat -ada (però sí disminuït -ida). 

Si fem una ullada a la microestructura, veiem que cada entrada està formada pel terme, 

la categoria gramatical, una definició i els equivalents en castellà i en anglès. En el cas dels 

manlleus, el terme s’escriu en cursiva, estigui o no acceptat al diccionari general. A 

continuació del terme, també s’hi afegeix entre claudàtors i en cursiva la llengua d’origen, 

tot i que a vegades s’escriu abreviada (allegro [it.]) i a vegades no (angklung [indonesi]), 

com veiem a les figures 10 i 11. També hi ha algun cas en què no s’especifica la llengua 

d’origen (alduf).  

 

 

 

Figura 10: Entrada d'allegro al VM. Figura 11: Entrada d'angklung al VM. 
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Si ens centrem en les definicions, veiem que n’hi ha tant de tipus terminològic com 

definicions més generals, però no se n’inclou cap d’enciclopèdica. Una cosa que sí que 

crida l’atenció és que bastantes entrades inclouen diverses accepcions en comptes de 

separar els conceptes en entrades independents. 

Tot i que a primer cop d’ull podríem pensar que es tracta d’un diccionari terminològic, el 

públic a qui s’adreça i la manera d’organitzar les diverses accepcions ens porta a 

determinar que es tracta més aviat d’un diccionari general específic de música i amb 

equivalents en altres llengües. A més, és el més complet d’entre els que hem trobat en 

català, i ofereix definicions generalment clares i precises de cada terme. 

4.6. Conclusions sobre les obres analitzades 

 

Taula 1: Característiques dels diccionaris (lletra a) 

 

De les cinc obres que hem analitzat, veiem que només dues són posteriors a la publicació 

de l’última edició del diccionari de l’IEC, i dues són anteriors a la primera. A més, les obres 

anteriors a 2007 presenten, entre d’altres, problemes de coherència i exhaustivitat. A 

banda, cal mencionar que el català disposa de l’Enciclopèdia de la música, publicada el 

 DIEC2 DM VCM LM VDEM VM 

any de publicació 2007 1982 1983 1998 2007 2018 

nombre d’entrades 83 10 88 109 57 170 

tipus de diccionari general enciclopèdic mixt mixt terminològic mixt 

conté definicions Sí Sí Sí Sí No Sí 

conté equivalents No No No No Sí Sí 

Figura 12: Entrada d'auditori al VM. 
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1999, que dona ja informació semblant i més completa a la del DM, el VCM i el LM. Per 

tant, tots tres productes han quedat superats.  

Això deixa només dues obres que es puguin considerar vigents i més o menys completes. 

D’aquestes, com veiem a la taula 1, només n’hi ha una amb caràcter enterament 

terminològic, i l’altra comparteix característiques pròpies de diccionaris terminològics i 

generals, i a banda inclou variants morfològiques. Així mateix, són les més còmodes de 

consultar, ja que són d’accés obert en línia i la informació està presentada de manera més 

neta i clara que, per exemple, el DM o el LM.  

Podem concloure, per tant, que la feina terminològica en l’àmbit musical encara és lluny 

d’acabar. Malgrat els intents que s’han fet per abastar la disciplina completa, encara 

queden molt buits d’àrees específiques, i la complexitat de l’àmbit dificulta poder fer un 

diccionari que comprengui totes les àrees de la música. Per tant, creiem que la millor 

aproximació és àrea per àrea, en comptes d’afrontar una obra de música en general. Això 

permet aprofundir més en la terminologia específica de cada àmbit i oferir un producte 

més exhaustiu i apropiat per als especialistes.  
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5. DICCIONARI DE L’ANÀLISI MUSICAL  

5.1. Preparació 

Un diccionari terminològic, com hem dit a § 3, es limita a recollir el conceptes d’un sol 

àmbit d’especialitat. Això vol dir que, a part de funcionar com a producte lingüístic, ha de 

ser d’utilitat als especialistes de l’àmbit que tracta (TERMCAT 2010: 193). És per aquesta 

raó que és important definir adequadament el projecte abans de començar a fer el 

diccionari pròpiament dit, i d’aquesta manera evitar que el resultat no sigui adequat a les 

necessitats que es volen cobrir. 

5.1.1. Motivació i objectius  

El primer que cal fer és comprovar que hi ha necessitat del producte que volem crear en 

l’àmbit concret. Aquest apartat és el que el TERMCAT (2010: 194) anomena motivació i 

objectius, i ressalta que és importat assegurar-se que s’està fent una aportació i no s’està 

reproduint la feina ja feta per altres persones.  

Josep Mestres i Núria Aramon (1983: 7) ja comentaven que hi havia una necessitat urgent 

de crear un producte de terminologia musical, però a § 4 hem comprovat que els esforços 

que s’han fet no han estat suficients i encara ara, gairebé quaranta anys més tard, fa falta 

un diccionari terminològic dirigit als professionals de la música. Un producte d’aquestes 

dimensions requereix una quantitat de temps i recursos impossible d’assolir en un treball 

com aquest. A més, com hem comentat a § 4.6, l’àmbit de la música és bastant complex i 

resulta més abastable centrar-se en àrees específiques per assegurar que el producte final 

s’adequa a les necessitats dels especialistes. En aquest context, en aquest treball 

proposem l’elaboració d’un producte terminològic centrat només en l’anàlisi musical i, 

més específicament, en l’anàlisi tradicional de la música tonal.  

5.1.2. Destinataris  

El segon pas en la preparació del diccionari és fixar a quin públic es vol dirigir. Aquest és 

un pas important, perquè definirà el grau d’especialització que ha de tenir el diccionari i 

permetrà als autors d’ajustar-lo a les necessitats específiques dels usuaris als quals es 

dirigeix (TERMCAT 2010: 198). Això també permet, com ja veurem més endavant, 
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consultar els especialistes a qui s’adreça i, idealment, que col·laborin en l’elaboració i 

revisió del diccionari per assegurar-se que s’adequa a la comunitat en qüestió. 

En aquest cas, la intenció no és només dirigir-se als especialistes, sinó també fer un 

producte útil per a traductors i correctors especialitzats. L’objectiu és, doncs, facilitar l’ús 

de la terminologia catalana als estudiants avançats i professionals de la música que l’han 

d’utilitzar habitualment, així com oferir una eina de suport a les persones que 

s’encarreguen de produir o traduir coneixement en altres llengües. 

5.1.3. Característiques 

Un cop definits els dos apartats anteriors, el següent pas és establir el contingut i el suport 

del diccionari. Quant al contingut, es tracta, d’una banda de delimitar l’abast conceptual i 

la llargada del diccionari i, de l’altra, decidir-ne tant la macroestructura, és a dir, els 

diferents apartats que inclourà, com la microestructura, el contingut de cada entrada 

(TERMCAT 2010: 200). 

Per delimitar l’abast conceptual del diccionari es fa servir el que s’anomena arbre de 

camp. S’acostuma a presentar en forma de llista jerarquitzada, és a dir, amb elements 

principals que engloben altres elements més específics (TERMCAT 2010: 40-42). La 

utilitat principal que té és delimitar quins temes s’inclouen al diccionari i quins en queden 

fora, i a l’hora de fer l’extracció de termes permet desestimar tots aquells que no es poden 

col·locar a cap dels grups definits a l’arbre de camp. 

La llargada del diccionari depèn del nombre de termes que s’hi vulguin incloure. Aquesta 

dada permetrà decidir la profunditat amb què es vol tractar l’àmbit i el grau de detall del 

buidatge de termes (TERMCAT 2010: 203). També afectarà la quantitat de temps que 

s’haurà de dedicar a confeccionar-lo. 

En el diccionari d’anàlisi musical la intenció és incloure aproximadament 100 termes que 

tractin dels diferents aspectes de l’anàlisi que hem comentat a § 2. Després de consultar 

amb tres especialistes (vegeu § 5.1.4), s’ha establert l’arbre de camp següent: 
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Pel que fa a l’estructura, amb l’avenç de les tecnologies, el format i la macroestructura 

dels diccionaris terminològics s’ha diversificat bastant, però hi ha una sèrie d’apartats 

que la majoria acostuma a incloure: la introducció, l’arbre de camp, una taula 

d’abreviacions, el cos del diccionari (les entrades), índexs i la bibliografia (TERMCAT 

2010: 37-43).  

Tot i que no és un apartat obligatori, la introducció dona informació rellevant sobre el 

diccionari tant de les característiques que té com dels criteris que s’han utilitzat en crear-

lo. S’hi acostuma a definir l’àmbit i la motivació de què s’ha partit, així com el públic 

destinatari, la metodologia que s’ha seguit, les característiques bàsiques del diccionari, el 

corpus que s’ha utilitzat per fer el buidatge i els criteris a l’hora de seleccionar termes. 

L’arbre de camp, que ja hem fixat, és recomanable incloure’l al diccionari perquè l’usuari 

es faci una idea dels termes que hi trobarà o pugui tenir una visió global de l’àmbit del 

diccionari. La taula d’abreviacions, en canvi, té la funció principal de facilitar la 

comprensió de les entrades i presentar de manera sintètica informacions que es 

repeteixen sovint a l’obra.  

Quant a la microestructura, els camps que es poden incloure són, segons el TERMCAT 

(2010: 204): 

• Número d’ordre (només per a diccionaris en paper) 

• Denominacions en la llengua principal 

• Denominacions en les llengües d’equivalència 

Figura 13: Arbre de camp del diccionari d'anàlisi musical. 
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• Categoria lèxica 

• Àrea temàtica 

• Definició 

• Nota 

És important determinar els camps que es volen incloure durant la fase de preparació, 

perquè això determinarà la constitució del corpus i l’elaboració posterior del diccionari. 

Com que la nostra intenció és que aquest diccionari sigui útil no només per als 

professionals de la música, sinó també per als traductors, hem decidit incloure les 

denominacions tant en la llengua principal, el català, com en dues llengües secundàries, 

el castellà i l’anglès. A banda d’això, també s’inclou la categoria lèxica i la definició de cada 

terme. 

Finalment, quant al format, hi ha l’opció de fer-ho en format digital o en format físic. Els 

recursos dels quals disposem no fan possible una edició en paper, i com que el nostre 

objectiu és facilitar l’accés a aquest diccionari, hem optat per difondre’l en format digital, 

d’una banda en PDF i de l’altra en una pàgina web. Hem escollit aquests formats perquè 

són fàcils de compartir i permeten la consulta tant en línia com sense connexió. 

5.1.4. Recerca documental i institucional 

L’últim pas de la preparació d’un diccionari terminològic és la recerca de bibliografia 

d’obres publicades sobre l’àmbit, per una banda, i la cerca d’institucions que hi treballen 

o s’hi dediquen, per l’altra (TERMCAT 2010: 208). La primera té com a objectiu principal 

crear el corpus en què es basarà el diccionari, i la segona pretén trobar especialistes que 

puguin fer d’assessors o d’autors, així com d’institucions que vulguin col·laborar en 

l’elaboració o difusió del diccionari. 

El TERMCAT (2010: 230-231) diferencia entre tres tipus d’obres que s’han d’incloure al 

corpus: les obres especialitzades o manuals, les obres terminològiques i les obres 

lexicogràfiques. Les del primer tipus serveixen per constituir el corpus de buidatge, d’on 

traurem els termes, i les dels altres dos formen el corpus de referència. TERMCAT (2010) 

també remarca que totes les obres que s’incloguin han de ser de referència i vigents. 

En el cas de les obres lexicogràfiques és fàcil complir els requisits, ja que tenim en català 

el DIEC2 en línia, i en castellà el diccionari de la RAE, amb la versió 23.5 també en línia. 
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En anglès podem trobar també en línia i en paper diccionaris d’entitats de referència com 

són l’Oxford English Dictionary o el Cambridge Dictionary. 

En el cas de les obres terminològiques, la situació es complica una mica, ja que en català, 

com hem vist a § 4, només n’hi ha dues de vigents. En castellà hem trobat un diccionari, 

publicat el 2007 per Ediciones Akal (Rousseau 2007), que és la traducció d’un diccionari 

francès del 1768, així com un manual escrit el 2006 per Daniel Roca i Emilio Molina titulat 

Vademecum musical (Molina i Roca 2006), que explica conceptes bàsics de teoria musical.  

El primer, escrit originalment per Jean-Jacques Rousseau, es tracta d’un diccionari 

enciclopèdic amb comentaris del traductor que matisen algunes de les definicions 

(armonía). El segon, en canvi, és una aproximació als conceptes del sistema pedagògic de 

l’Instituto de Educación Musical (IEM) i inclou una llista alfabètica de termes amb la 

respectiva definició, que sovint complementa amb exemples musicals, taules o gràfics 

(Molina i Roca 2006: 2-3). 

Finalment, en anglès n’hem trobat dos: l’Oxford Dictionary of Music [ODM] (Kennedy, 

Kennedy i Rutherford-Johnson 2013), la sisena edició del qual es va publicar el 2013, i el 

Harvard Dictionary of Music [HDM] (Apel 2003), amb una segona edició del 1969. Tots 

dos diccionaris són de tipus enciclopèdic i inclouen termes en altres llengües 

(abbellimenti (It.), abdämpfen (Ger.), Accord [It.]). L’ODM també inclou noms propis de 

persones, mentre que l’HDM, tot i que no els dedica entrades específiques, sí que en fa 

mencions a les definicions. Aquest últim, a més, presenta exemples musicals i gràfics que 

il·lustren alguns dels conceptes. Les entrades d’aquests dos diccionaris no inclouen la 

categoria gramatical dels termes, i sovint comprenen més d’una definició. 

A més, hem trobat un diccionari plurilingüe en alemany, anglès, francès i italià editat el 

2009 per l’editorial Langenscheidt (Braccini 2009). Es tracta d’un diccionari ordenat 

temàticament i inclou un índex alfabètic amb els termes de totes quatre llengües al final. 

A diferència dels altres diccionaris, però, no inclou definicions dels termes.  

A l’hora de crear el corpus de buidatge hem buscat obres que fossin posteriors a la 

publicació de la segona edició del diccionari de l’IEC. Tot i aquesta voluntat, a causa de la 

falta d’obres actuals que s’adscriguin al tema en català hem acabat incloent dos textos del 

2006. Finalment, el corpus ha estat format per set textos que inclouen treballs de final de 

grau, tesis doctorals i articles d’una revista especialitzada, que citem a continuació: 
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• Costal, Anna (2014). Les sardanes de Pep Ventura i la música popular a Catalunya 

entre la restauració dels Jocs Florals i la Primera República (1859-1874) [tesi 

doctoral]. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. 

• Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del 

XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 

65-96. 

• Daufí, Xavier (2014). «Els oratoris de Georg Friedrich Händel». Recerca 

Musicològica XX-XXI. 151-167. 

• Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

• Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al 

piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC. 

• Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d’anàlisi musical [tesi doctoral]. 

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. 

• Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms 

[treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC. 

Quant a la recerca institucional, hem contactat amb professionals vinculats al Museu de 

la Música, l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), i l’IEA Oriol Martorell, que 

ofereix ensenyaments especialitzats en música. El Museu de la Música col·labora des de 

fa temps amb el TERMCAT en l’elaboració de terminologia d’instruments musicals. Des 

del departament de col·leccions, encarregat de les tasques terminològiques, ens han 

facilitat posar-nos en contacte amb el doctor Jaume Ayats, antic director del Museu i 

actual professor a la UAB, que és qui va començar aquestes tasques.  

Paral·lelament, també hem contactat amb el doctor Vicent Minguet, professor a l’ESMUC 

i a l’IEA Oriol Martorell, i amb Daniel Vidal, graduat de l’ESMUC en Interpretació i 

actualment professor de piano i llenguatge musical al Col·legi Padre Damián Sagrados 

Corazones de Barcelona. La varietat de camps i nivells d’especialització d’aquests 

professionals proporciona tres punts de vista diferents, cosa que permetrà tractar tots 

els aspectes de l’àmbit (Auger i Rousseau 1984: 19).  

Un últim punt que s’ha de tenir en compte abans de començar l’elaboració del diccionari 

és quines eines volem utilitzar. Actualment, hi ha diverses eines de gestió terminològica 
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que faciliten la feina d’elaboració de fitxes i permeten avançar de forma més eficient que 

utilitzant un simple editor de textos (TERMCAT 2010: 214-223). D’entre les eines 

disponibles, hem decidit utilitzar Terminus 2.0, perquè al llarg dels estudis de Traducció 

se’ns ha presentat com una bona eina per a la creació de diccionaris i tant TERMCAT 

(2010: 2) com Marin i Rea (2014) la valoren positivament. A més, a l’alumnat de la 

universitat se’ns facilita l’accés per a treballs d’investigació, com és aquest.  

5.2. Elaboració 

Quan hem acabat la preparació del diccionari i hem constituït tant el corpus de buidatge 

com el corpus de referència, comença l’elaboració del diccionari. Terminus 2.0 permet fer 

l’extracció i la compleció de dades, però per a això prèviament s’hi han de penjar els 

documents que volem utilitzar i crear un corpus de buidatge. Un cop enllestit, passem al 

primer pas de l’elaboració: l’extracció. 

5.2.1. Extracció de termes  

L’eina Terminus 2.0 ofereix diferents mètodes d’anàlisi de corpus per extreure termes: 

extracció de n-grames, càlcul d’associació, extracció de concordances i extracció de 

termes. D’entre aquests, utilitzem només el primer, que és el més simple de tots i el que 

ens permet buscar termes formats per entre un i cinc elements.  

Abans de començar l’anàlisi, podem configurar el nombre d’elements que han de tenir els 

termes, la freqüència mínima en què ha d’aparèixer per considerar-los un terme, si volem 

incloure xifres, la llengua en què estan els termes, si volem incloure una llista d’exclusió, 

la quantitat de resultats màxima i si volem que presenti els resultats ordenats 

alfabèticament o per freqüència (figura 14). Fem tres anàlisis, d’unigrames, de bigrames 

i de trigrames, que ens donen 801, 597 i 266 termes respectivament. Aquest resultat, 

però, no és definitiu, ja que moltes de les paraules i grups de paraules inclosos no es poden 

considerar termes específics de l’àmbit, com veiem a la figura 15,  on s’aprecia que només 

8 dels 21 primers termes de l’anàlisi tenen relació amb la música. 



Esborrany TFG - Traducció i Interpretació     Joana Roigé Foix 

21 
 

 

Figura 14: Anàlisi de n-grames amb Terminus 2.0. 

 

Figura 15: Resultats d'una anàlisi amb Terminus 2.0. 
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A l’hora de validar els resultats, no només hem de desestimar les paraules que són massa 

generals, sinó tots aquells termes que no són pertinents perquè no són específics de 

l’àmbit que estem tractant i, per tant, no podem ubicar a cap dels apartats de l’arbre de 

camp, o perquè no tenen el grau d’especificitat propi del públic a qui està dirigit el 

diccionari. Així, deixem fora tots els termes massa generals (compositor, música) i els 

relacionats amb tipologies d’obres (sonata, concert, simfònic), èpoques (romanticisme, 

clàssic), notació de partitures (da capo, dal segno) i tipus de graus i intervals (segona, 

quinta). 

5.2.2. Compleció de les dades 

Després de validar la llista de termes extrets per Terminus 2.0, s’ha de crear una fitxa per 

a cadascun dels termes que hem trobat. Aquesta fitxa inclou informació bàsica, com el 

terme en qüestió, la categoria gramatical, la font del terme i el glossari on volem afegir el 

terme, i altres informacions opcionals com el tipus de font, la llengua, l’àrea temàtica, 

l’estatus del terme i l’organisme normalitzador, els contextos, la definició, els equivalents, 

les remissions i les col·locacions. En el nostre cas ens interessa només la informació 

bàsica, els contextos, la definició, els equivalents i les remissions. 

Els contextos dels termes, tot i que al diccionari final no s’incloguin, són útils per 

assegurar-se de quina categoria gramatical els correspon, així com per comprovar si la 

definició que els donem és adequada. En el nostre cas, hem revisat i adaptat els contextos 

a la normativa vigent. A més a més, Terminus 2.0 té un camp obligatori de font tant als 

contextos com a les definicions, als equivalents i a les remissions, de manera que en tot 

moment se sap d’on ha sortit aquella informació i se’n pot valorar la fiabilitat.  

A l’hora d’escriure les definicions, convé consultar primer les obres del corpus de 

referència per comprovar si ja hi ha una bona definició del terme que puguem utilitzar o 

adaptar. Pot ser que en un diccionari en una altra llengua hi hagi una definició amb totes 

les característiques que necessitem o que entre dues obres diferents puguem treure’n la 

informació important que potser amb només una ens faltaria. També hi ha casos en què 

la definició de les obres de referència és massa general o inadequada, i que l’hem de 

buscar en articles i treballs acadèmics, o fins i tot deduir-la pels contextos en què trobem 

el terme. N’és un exemple el terme acèfal, que als diccionaris generals no hi ha cap 
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accepció que faci referència al significat que té en música i, d’entre tots els diccionaris 

especialitzats, només apareix al VDEM, que no inclou definicions. 

El camp de les remissions, òbviament, no és d’aplicació generalitzada en tots els termes. 

De fet, en terminologia, inicialment es considerava que cada concepte havia de tenir una 

sola denominació (TERMCAT 2010: 92). Terminus 2.0 deixa aquest camp obert perquè 

s’hi incorporin els tipus de remissió que es creguin convenients, que en el nostre cas són 

només sinònims i símbols. 

L’últim camp que tenim en compte són els equivalents. És un camp indispensable per a 

aquest diccionari, perquè un dels objectius que tenim és que pugui ser d’utilitat als 

traductors. A més a més, avui dia, que tenim accés a recursos de tot el món i en múltiples 

llengües, també per als professionals de la música resulta útil tenir equivalents per 

facilitar la comprensió i la producció en llengües estrangeres.  

Per acabar l’etapa d’elaboració, hi ha una última tasca que es desprèn de la fase de la 

compleció de fitxes, ja que és probable que ens trobem amb termes que no han sortit a 

l’extracció però que considerem fonamentals de l’àmbit. Pot tractar-se de termes amb la 

mateixa grafia però amb categoria gramatical diferent, o termes compostos a partir d’un 

altre terme. És essencial crear una fitxa per a cadascun d’aquests termes i afegir-la a l’àrea 

temàtica corresponent. 

5.3. Revisió 

La revisió del cos del diccionari és una part molt important del procés per aconseguir un 

bon resultat final. Segons el TERMCAT (2010: 257), aquesta tasca requereix el mateix 

temps, si no més, que el procés d’elaboració, i permet aconseguir un «diccionari 

terminològic homogeni i ben travat». Aquesta fase es divideix en tres parts: la revisió 

temàtica, la revisió alfabètica del cos del diccionari i la revisió alfabètica dels índexs 

d’equivalents. 

5.3.1. Revisió temàtica 

La revisió temàtica és la que requereix més temps de les tres, i també la que suposa més 

canvis en la informació que hem entrat (TERMCAT 2010: 258-260). Aquesta revisió 

permet assegurar que les relacions jeràrquiques i d’associació entre termes queden 
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reflectides al diccionari. A més, revisar termes que formen part de la mateixa àrea 

temàtica ens facilita trobar trets compartits entre termes i poder reflectir-los de la 

mateixa manera a les entrades de cadascun d’ells.  

Separem aquesta revisió en tres fases, l’adequació conceptual, l’adequació formal i 

metodològica, i la detecció de termes per als quals cal un estudi més aprofundit 

(TERMCAT 2010: 259-287). Aquesta primera fase inclou una comprovació de cinc punts: 

1. Els termes existents corresponen a l’àrea temàtica i estan ben delimitats. 

2. No hi falten termes fonamentals ni en sobren de massa específics. 

3. Totes les paraules o sintagmes que surten en les definicions i no són ni paraules 

de llengua comuna ni termes interdisciplinaris tenen una fitxa al diccionari. 

4. Les definicions no presenten problemes de circularitat, sinó que reflecteixen de 

manera adequada les relacions jeràrquiques i d’associació. 

5. Les àrees temàtiques tenen una representació equilibrada, de manera que el 

nombre de termes és relativament semblant entre les unes i les altres. 

En el cas del diccionari d’anàlisi musical, el principal problema el trobem a l’últim punt. 

Com hem comentat a l’apartat 1 d’aquest treball, l’anàlisi es feia per una banda de 

l’harmonia i per l’altra de tota la resta. Això provoca una descompensació entre el nombre 

de termes que s’utilitzen per analitzar l’harmonia i els que s’utilitzen per analitzar el 

ritme, la melodia o el so (figura 16).  

 

Figura 16: Arbre de camp amb el recompte de paraules de cada apartat. 
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Quant a l’adequació formal i metodològica, hem de comprovar, per una banda, que els 

diversos camps de cada fitxa estan ben representats i, per l’altra, que es compleixen els 

criteris terminològics generals i els específics del diccionari (TERMCAT 2010: 264). 

Podem resumir aquesta revisió com una comprovació que tota la microestructura sigui 

correcta i respecti les característiques definides a la fase de preparació. 

Per tant, cal revisar que la denominació en la llengua principal, les remissions i els 

equivalents estiguin escrits en ordre seqüencial, en rodona i minúscules, i amb la forma 

correcta (els noms i adjectius amb variació de gènere han d’incloure la terminació 

femenina o les dues formes completes). També hem de revisar que la categoria lèxica 

estigui ben representada amb el codi corresponent marcat a la taula d’abreviacions. 

Altra vegada, cal revisar la forma de les definicions. No només els aspectes formals, com 

que comencin amb majúscula, que acabin en punt i que no continguin més d’una frase, 

sinó comprovar que no utilitzen el terme que estan definint, que no creïn relacions de 

circularitat o que no siguin redundants. 

L’última comprovació de la revisió temàtica és que no hi hagi termes amb delimitacions 

poc precises en la definició, o molta varietat o inadequació en les denominacions. 

TERMCAT (2010: 283) recomana estudiar individualment aquests termes i consultar 

tantes fonts i especialistes com sigui possible per solucionar-ho. 

En el cas de l’anàlisi musical, trobem un cas molt clar de conceptes amb delimitacions poc 

precises i fins i tot contradictòries segons l’obra consultada. És el cas dels diversos tipus 

de parts que es poden diferenciar en una peça: motiu, tema, frase, període i secció, i és una 

qüestió que ja fa dècades que presenta problemes, no només en llengua catalana sinó 

també en castellà o anglès (La Rue 1989).  

A causa de la limitació de temps, en aquest treball no s’ha pogut fer una investigació prou 

aprofundida ni s’ha pogut consultar més especialistes. És per això que ens hem decantat 

per la solució més estesa entre les obres que hem consultat i hem definit aquests termes 

jeràrquicament però sense especificar la llargada exacta que ha de tenir cadascuna 

d’aquestes parts, i afegint a cadascuna de les definicions trets característics que hem 

pogut trobar a la majoria d’obres. 
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5.3.2. Revisió alfabètica 

Aquesta segona part de la revisió del diccionari ens permet trobar problemes similars als 

abordats a la revisió temàtica que poden haver passat per alt abans. A part, també ens 

permet trobar altres problemes invisibles a la revisió anterior (TERMCAT 2010: 287-

290). 

En primer lloc, podem trobar termes de diferents àrees temàtiques que comparteixen la 

denominació i conceptualment tenen poques diferències i, per tant, no està justificat 

tractar-los com a termes diferents. En segon lloc, pot ser que trobem termes que no tenen 

cap àrea temàtica assignada, i haurem d’assignar-n’hi una o bé eliminar-lo, en cas que no 

hi encaixi en cap. 

En aquesta fase també cal marcar els homògrafs de manera que quedin ordenats segons 

les nostres preferències. Aquí hem de tenir en compte que, d’entre els homògrafs, el més 

general ha d’anar el primer i, si un fa referència a un altre, el que té significat independent 

ha d’anar abans que el que en depèn. Un exemple n’és harmonia, que és la denominació 

de tres conceptes diferents, dos dels quals tenen un significat independent i el tercer fa 

referència a un dels anteriors. 

5.3.3. Revisió dels índexs d’equivalents 

Per a aquesta última part de la revisió cal generar una llista alfabètica de totes les 

denominacions dels termes en cadascuna de les llengües d’equivalència, és a dir, una dels 

equivalents en castellà i una altra per als anglesos. En aquesta fase el que es revisa ja s’ha 

comprovat a les dues fases anteriors, no hi ha cap aspecte nou a tenir en compte. Malgrat 

tot, té també els seus avantatges, ja que, com en la revisió temàtica, el fet de tenir-ho 

ordenat seguint un criteri diferent al del diccionari pot ajudar a advertir problemes que 

són més difícils de trobar d’una altra manera (TERMCAT 2010: 291-292). 

Els aspectes als quals cal prestar més atenció són tres. En primer lloc, la correcció 

ortogràfica i gramatical de les denominacions. Aquí podem advertir errors d’escriptura, 

o faltes que hàgim pogut cometre durant el procés de compleció de les fitxes. En segon 

lloc, les incoherències entre termes que comparteixen base, és a dir, les denominacions 

que comencen pel mateix element, i homogeneïtzar-ne el format. L’últim aspecte és la 

representació de les marques de flexió. Com ja hem comentat a la revisió temàtica, en 
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noms i adjectius que tenen diferent forma en cada gènere incloem o bé la terminació 

femenina o bé les dues formes completes, i això ho hem de tenir en compte no només en 

la llengua principal sinó també en la dels equivalents. 

Durant el procés de revisió del diccionari, s’ha comptat amb la col·laboració dels 

professionals mencionats a § 5.1.4. Han aportat informació de valor en la revisió temàtica 

i alfabètica. Les seves aportacions van més enllà de l’abast d’aquest treball, i seran 

d’utilitat en edicions posteriors del diccionari. S’ha prioritzat introduir els suggeriments 

que arreglaven algun error i els termes que es consideren fonamentals. Entre els canvis 

que s’han dut a terme hi ha la correcció de la definició de cadència trencada, que tenia un 

error conceptual, i l’addició del terme reexposició, que junt amb exposició i 

desenvolupament és una de les seccions més habituals de les obres ternàries. 

Una vegada acabada la revisió, la quantitat de fitxes final és de 120 i inclouen un total de 

142 termes (comptant les denominacions principals i les secundàries). És un nombre 

bastant més alt del que es preveia en un principi, ja que a l’acabar l’extracció de termes la 

quantitat era d’uns 80. Aquest increment es deu als termes que hem afegit durant el 

procés d’elaboració o per proposta dels especialistes, ja sigui perquè al revisar els 

contextos en què apareixen les denominacions s’ha vist que hi apareixien termes 

homògrafs, perquè al completar les fitxes hem trobat altres termes que no havíem inclòs 

i que es consideren importants, o perquè s’han trobat altres denominacions per a un 

concepte. La versió final de les fitxes amb tota la informació es pot consultar a l’annex 1. 

5.4. Finalització del diccionari 

En aquest procés de creació d’un diccionari hem explicat tot el que cal fer quant al 

contingut, però per complir amb l’objectiu de difusió i consulta del diccionari fa falta 

adaptar tot el contingut als formats escollits: PDF i web. Per a fer la pàgina web el procés 

ha estat curt, ja que Terminus 2.0, en l’opció d’exportar el diccionari com a pàgina web, 

marca quins passos s’han de seguir i quines informacions cal incloure per, finalment, 

crear el diccionari en línia. A la figura 17 veiem el resultat final d’aquest format, que es 

pot consultar fent clic en aquest enllaç: 

<analisimusical.rf.gd> 

http://analisimusical.rf.gd/?i=1
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La versió en PDF, en canvi, ha suposat més dedicació, ja que s’han maquetat les dades que 

es volien incloure a cada entrada i s’hi ha afegit una portada, una taula d’abreviacions, dos 

índexs d’equivalents (un pels termes en castellà i l’altre pels termes en anglès) i la 

bibliografia utilitzada. També s’ha escrit una introducció, que s’ha utilitzat en tots dos 

formats. El diccionari en PDF es recull a l’annex 2 d’aquest treball. 

 
Figura 17: Captura de la versió en línia del Diccionari d'anàlisi musical. 
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6. CONCLUSIONS 

A l’inici d’aquest treball s’estableix un objectiu principal, que és elaborar un diccionari 

multilingüe de l’anàlisi musical, i que inclou quatre objectius secundaris: crear un corpus, 

establir equivalents en castellà i anglès, proveir els termes de definicions i facilitar l’accés 

al diccionari compartint-lo en un format que en potenciï la consulta. Per a assolir-los, 

primer hem bastit un marc teòric sobre l’anàlisi musical i el diccionari terminològic. 

També hem analitzat els diccionaris de música que s’han publicat en català. A continuació, 

hem establert un corpus per a extreure termes utilitzats en l’anàlisi musical i hem 

emplenat una fitxa per cada terme on s’hi inclou la categoria gramatical, la definició, el 

context, els equivalents i, si escau, sinònims. Finalment, hem revisat el diccionari 

resultant i l’hem editat en format PDF i web.  

Per a l’elaboració del diccionari hem utilitzat l’eina Terminus 2.0, que ha donat rigor i ha 

agilitzat el procés de crear el corpus i extreure’n els termes, així com el de compleció de 

les fitxes de cada terme. Durant els processos de creació de fitxes i de revisió s’han 

advertit alguns aspectes millorables de l’eina, que expliquem a continuació:  

1. El que primer hem advertit són alguns problemes de format a l’hora d’emplenar 

les fitxes. L’eina no reconeix bé ni els apòstrofs, ni les cometes altes ni els guions 

llargs. Els dos primers es poden reescriure dins l’eina perquè estiguin en el format 

que accepta, però els guions llargs simplement no els reconeix i s’han de substituir 

per guionets. A més, a l’introduir un nou context, separa tots els signes de 

puntuació amb espais i elimina totes les majúscules del text. 

2. Un altre inconvenient que ha sorgit a l’hora d’emplenar i revisar les fitxes és que 

les fonts no es poden gestionar de manera unificada. Això comporta que, en cas de 

detectar algun error a una de les referències, cal anar fitxa per fitxa per corregir 

l’error a tots els camps en què s’hagi utilitzat aquella font. 

3. L’últim aspecte que ens ha cridat l’atenció és a la visualització i exportació de 

termes. Quan Terminus 2.0 ordena les entrades alfabèticament, diferencia entre 

vocals accentuades i sense accentuar, de manera que ordena abans anàlisi que 

anacrúsic o rítmic que relatiu -iva. 
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Quant al producte final, durant el procés s’ha fet palesa la falta de temps i d’exhaustivitat 

per fer el diccionari. Tot i haver escollit un tema molt específic, la quantitat de termes ha 

estat molt més alta del que s’esperava, i el temps dedicat a emplenar les fitxes ha estat 

també superior al que es preveia en un principi. Això últim ha estat causat sobretot per la 

falta de recursos en castellà per trobar els equivalents i que s’ha hagut de suplir amb la 

cerca d’articles especialitzats de l’àmbit. 

Malgrat tot, s’han pogut assolir tant l’objectiu principal com els quatre objectius 

secundaris que se’n derivaven. Aquest treball presenta un diccionari de l’anàlisi musical 

que inclou denominacions en català i equivalents en castellà i en anglès, i cada terme 

conté també una definició. El diccionari s’ofereix en dos formats, PDF i web, per a facilitar 

la consulta als usuaris. 

La realització d’aquest treball ha evidenciat la necessitat de dur a terme una investigació 

més exhaustiva i àmplia, a la qual es dediqui més temps i recursos, amb un grup de treball 

més nombrós i pluridisciplinar. Cal ressaltar que no és una feina que s’hagi de fer només 

en català, sinó també en castellà, i que s’hauria d’ampliar a tot l’àmbit de la musica i no 

limitar-se només a l’anàlisi musical. 

A banda, també s’han advertit incoherències en l’etiquetat de les definicions a DIEC2. 

S’han trobat definicions que no tenen l’etiqueta de música tot i referir-se a un significat 

propi de l’àmbit, i que a vegades comencen especificant que es tracta d’un significat de 

música. És per això que proposem una revisió integral del diccionari per solucionar-ho 

de cara a la propera edició. 

Finalment, seria profitós fer una actualització de l’eina Terminus 2.0 que, per una banda, 

solucionés els aspectes que hem comentat més amunt i, per l’altra, hi afegís més 

prestacions. Una opció que optimitzaria l’eina és oferir l’opció d’exportar la informació 

de les fitxes en un format final més agradable per la consulta que no una llista de fitxes. 
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Annex 1:  

Llista de fitxes extretes de Terminus 2.0 



1

acèfal -a adj.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Que comença després del primer temps fort del compàs.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà acéfalo -a adj. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès acephalous adj. Ferrández, Reina; Porta, Amparo (2009). «Development of an
instrument for analyzing the characteristics of the soundtracks of children's television
programmes». RELIEVE 15, n. 2. 1-18. URL

Context: L'ictus inicial és acèfal i el final s'escau a temps fort. És un recitativo secco,
format per la relació nota/síl·laba i per un auster acompanyament.
Font: Rifé, Jordi (2012). Els Villancets d'Emmanuel Gònima (1712-1792) [música
impresa]: un model de la transició musical del barroc al preclassicisme a la Catalunya del
segle XVIII. Barcelona: IEC. Vol. 1.

2

acord m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Conjunt de diferents sons simultanis que es regeix per les regles de l'harmonia i
l'acústica.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde m. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès chord n. Cambridge University Press (2022). Cambridge Dictionary. Cambridge:
Cambridge University Press. URL

Context: La dissonància aquí representa un dolor nostàlgic perquè es resol en el mateix
acord alhora que deixa anar una propagació cap amunt.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

3

acord augmentat m.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Acord format per una tercera major i una quinta augmentada.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde aumentado m. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès augmented triad n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim
(ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
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Context: Veiem canvi brusc a la nova tonalitat mitjançant l'acord augmentat si, re#, fax,
molt freqüent en les harmonies impressionistes.
Font: Bardolet, Judit (2013). Eduard Toldrà: sis sonets per a violí i piano [treball de final de
grau]. Barcelona: ESMUC.

4

acord de dominant m.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Acord que té com a fonamental la dominant de la tonalitat.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde de dominante m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música.
Madrid: Ediciones Akal.
Anglès dominant chord n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim
(ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: L'acompanyament, per la seva banda, feia sentir, sempre després de la melodia del
solista, primer l'acord de dominant i a continuació el de tònica (bé en la successió de quarta
justa ascendent, bé de quinta justa descendent).
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

5

acord de novena m.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Acord de cinc notes separades per terceres.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde de novena m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música.
Madrid: Ediciones Akal.
Castellà acorde de cinco sonidos m. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018).
Vocabulari de la música. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès pentad n. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès ninth chord n. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la
música. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Remissions:
acord de cinc sons m. Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música.
Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana. (Sinònim)
pèntada f. Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. (Sinònim)

Context: Al «miserere» (c. 115122) (vegeu ex. 6), l'entrada del tiple primer del segon cor fa
un acord de novena sense preparar, retòricament es tracta d'una heterolepsis en atacar
directament la dissonància -tractament que encetà una llarga polèmica a l'època-, la qual
dramatitza la imprecació que s'està cantant.
Font: Rifé, Jordi (2018). «Relació entre la música i el text en la música religiosa del barroc
hispànic: de la retòrica a la música». Revista Catalana de Musicologia 11. 83-105.

6

acord de quarta m.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.
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Definició: Acord format per quartes superposades.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde de cuarta m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música.
Madrid: Ediciones Akal.
Anglès quartal n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Ginastera va poder aprendre d'ell el constant ús dels acords de quarta i la
dissonància com a element ja no només generador de tensió o de color (com a
l'impressionisme de Debussy), sinó com a element de significació estructural i, per tant,
estàtic.
Font: Goñi, Garazi (2013). Música d'Amèrica Llatina del segle XX: el piano a l'Argentina,
al Brasil i a Cuba [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

7

acord de sèptima m.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Acord de quatre notes separades per terceres.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde de séptima m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música.
Madrid: Ediciones Akal.
Anglès seventh chord n. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la
música. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Remissions:
tètrada Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. (Sinònim)

Context: Hi ha altres casos de finals més «clàssics» amb un acord menor o major. Crida
l'atenció un únic exemple de final amb un acord de sèptima; és l'elevació del II diumenge
després de l'Epifania.
Font: Riuró, Pau (2016). La música per a orgue de Charles Tournemire: influència en els
seus deixebles [treball de fi de grau]. Barcelona: ESMUC.

8

acord de subdominant m.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Acord que té com a fonamental la subdominant de la tonalitat.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde de subdominante m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de
música. Madrid: Ediciones Akal.
Anglès subdominant chord n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson,
Tim (ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: En aquesta roda s'ha aplicat una variació de la roda bàsica del blues substituint en
dos llocs un acord de subdominant i un de dominant per un de tònica.
Font: Cucurella, Roger (2015). El tible eclèctic: un conte musical: arranjaments sobre
música de Josep Maria Ruera [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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9

acord de tònica m.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Acord que té com a fonamental la tònica de la tonalitat.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde de tónica m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música.
Madrid: Ediciones Akal.
Anglès tonic chord n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: A més a més, l'harmonia d'aquests tres acords mostren la tristesa de dir adeu: fa
una harmonia de I-V-VI on el VI és el relatiu menor i substitueix l'acord de tònica.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

10

acord disminuït m.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Acord format per una tercera menor i una quinta disminuïda.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde disminuido m. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès diminished triad n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim
(ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: En el cas dels acords menors, la tònica queda a 1,5 tons de la tercera (b3) mentre
que en els majors queda a 2 tons. Altrament, les quintes són totes justes menys la de VIIè
grau que és disminuïda (b5). És a dir, l'acord disminuït resultant és una successió de
terceres menors.
Font: Castell, Marc (2016). Sons i significats: anàlisi i creació d'una banda sonora de
música electrònica per a un curt [treball de final de grau]. Barcelona: Universitat Politècnica
de Catalunya.

11

acord en estat directe m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Acord sense inversió.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde directo m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid:
Ediciones Akal.
Anglès chord in root position n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson,
Tim (ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Remissions:
acord directe m. Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a
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edició [DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL (Sinònim)

Context: En aquests compassos 17-18, el tractament textural és homofònic i realitzat amb
acords en estat directe en el pla harmònic de la tònica, fa M; aquest estat dels acords
confereix a aquesta part un caràcter emfàtic i hímnic.
Font: Rifé, Jordi (2012). Els Villancets d'Emmanuel Gònima (1712-1792) [música
impresa]: un model de la transició musical del barroc al preclassicisme a la Catalunya del
segle XVIII. Barcelona: IEC. Vol. 1.

12

acord en primera inversió m.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Acord en què la nota més greu és la tercera i no la fonamental.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde de sexta m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid:
Ediciones Akal.
Castellà acorde en primera inversión m. Lárez, Violeta (2011). Armonía I. Caracas:
UNEARTE.
Anglès first inversion n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim
(ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Remissions:
acord de sexta m. Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música.
Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana. (Sinònim)

Context: A més, en cas que la nota duplicada sigui el baix d'un acord en primera inversió
tríada, la duplicació només serà correcta si aquest baix és un dels graus tonals (i. e. la
primera, quarta o cinquena notes de l'escala de la tonalitat).
Font: Ruscalleda, David (2016). Programació d'un editor d'esquemes musicals per a mòbils
[treball de final de grau]. Girona: Universitat de Girona.

13

acord en segona inversió m.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Acord en què la nota més greu és la quinta i no la fonamental.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde de cuarta y sexta m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de
música. Madrid: Ediciones Akal.
Castellà acorde en segunda inversión m. Lárez, Violeta (2011). Armonía I. Caracas:
UNEARTE.
Anglès six-four chord n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim
(ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Remissions:
acord de sexta i quarta m. Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música.
Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana. (Sinònim)

Context: L'acord del segon grau en 6/4 correspon a un error d'harmonia, ja que l'ús d'un
acord en segona inversió queda restringit en situacions molt puntuals que, en cap cas,
s'adeqüen a la que apareix en la partitura.
Font: Gort, Marta (2019). "De la musique avant toute chose": La música en la poesia de
Màrius Torres [treball de final de grau]. Lleida: Universitat de Lleida.
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14

acord major m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Acord format per una tercera major i una quinta justa.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde mayor m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid:
Ediciones Akal.
Anglès major chord n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès major common chord n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson,
Tim (ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Els pilars fonamentals del sistema harmònic, segons el compositor, eren l'acord
major i el menor.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

15

acord menor m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Acord format per una tercera menor i una quinta justa.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde menor m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid:
Ediciones Akal.
Anglès minor chord n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès minor common chord n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson,
Tim (ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: A més, estava convençut que l'aparició de l'harmonia, quan l'ésser humà havia
desenvolupat el sentit harmònic, havia suposat el naixement definitiu de l'art musical: el
plaer de l'acord major i l'acord menor, de la cadència perfecta i de l'atracció tonal que
dirigia la dominant a la tònica.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

16

acord perfecte m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. Barcelona:
Institut d'Estudis Catalans. Recuperat de URL

Definició: Acord d'una nota amb la seva tercera i quinta.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà acorde perfecto m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid:
Ediciones Akal.
Castellà tríada f. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid: Ediciones
Akal.
Anglès triad n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
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Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.
Anglès common chord n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch
Musik Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Remissions:
tríada f. Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. (Sinònim)

Context: Les dissonàncies no havien d'explicar-se sempre com una substitució de les notes
d'un acord perfecte, ja fos major o fos menor.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

17

agògica f.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Definició: Conjunt de lleugeres modificacions o de fluctuacions de ritme o de temps en la
interpretació d'un fragment.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà agógica f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès agogic n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: L'agògica de largo, juntament amb l'esquema rítmic de semicorxera
apuntada-fusa, confereix al moviment un cert aire solemne i greu.
Font: Rifé, Jordi (2012). Els Villancets d"Emmanuel Gònima (1712-1792) [música
impresa]: un model de la transició musical del barroc al preclassicisme a la Catalunya del
segle XVIII. Barcelona: IEC. Vol. 1.

18

anàlisi f.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Estudi global o parcial d'una o més obres que té per finalitat determinar els
diversos elements de què estan constituïdes i el paper que tenen aquests en la seva
estructura.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical

Equivalents:
Castellà análisis m. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia] Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès analysis n. Cambridge University Press (2022). Cambridge Dictionary. Cambridge:
Cambridge University Press. URL

Remissions:
anàlisi musical f. Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J.
Brahms [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.(Sinònim)

Context: La representació musical de determinades paraules del text pot observar-se
especialment a l'ària per a tenor «Every valley shall be exalted». Per a una anàlisi completa
d'aquest cor, vegeu Howard E.
Font: Daufí, Xavier (2014). «Els oratoris de Georg Friedrich Händel». Recerca
Musicològica XX-XXI. 151-167.

19
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anàlisi descriptiva f.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

Definició: Anàlisi que té per finalitat determinar la significació d'una o més obres.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical

Equivalents:
Castellà análisis descriptivo m. Rodríguez, Edgardo (2015). «La música de Luis Arias.
Aspectos estructurales y estéticos de Rocercare's blues». Arte e investigación 11. 95-99.
Anglès descriptive analysis n. Manderick, Bernard (2009). «Descriptive subgroup mining
of folk music». Second nternational workshop on machine learning and music. 1-6.

Context: Els títols són fonamentals per a aquesta anàlisi descriptiva, demostren el que
Schumann tenia en ment quan va compondre aquestes peces i els va escriure com a guia per
a la interpretació i execució.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

20

anàlisi estilística f.
Font: Rifé, Jordi (2012). Els Villancets d'Emmanuel Gònima (1712-1792) [música
impresa]: un model de la transició musical del barroc al preclassicisme a la Catalunya del
segle XVIII. Barcelona: IEC. Vol. 1.

Definició: Anàlisi que té per finalitat determinar l'estil, gènere, època, ubicació geogràfica i
context cultural d'una o més obres.
Font: Anàlisi d'una obra musical [en línia]. Barcelona: Institut Obert de Catalunya. URL
[Consulta: 6 de maig de 2022]. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical

Equivalents:
Castellà análisis estilístico m. Botella, Ana María (2011). «Análisis estilístico de la música
de Moros y Cristianos». Música y educación 86. 33-49
Anglès styilistic analysis n. Oikelome, Albert (2009). «Highlife jazz: a stylistic analysis of
the music of Felá Anikulapo Kuti». The Journal of Pan African Studies 3 n. 4. 37-54.

Context: Elements compositius interns, que es refereixen a aquells altres elements
subjacents que ens forneixen de dades valuoses de cara a la consolidació de l'anàlisi
estilística.
Font: Rifé, Jordi (2012). Els Villancets d"Emmanuel Gònima (1712-1792) [música
impresa]: un model de la transició musical del barroc al preclassicisme a la Catalunya del
segle XVIII. Barcelona: IEC. Vol. 1.

21

anàlisi formal f.
Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.

Definició: Anàlisi que té per finalitat determinar l'organització formal i la interacció dels
elements constituents d'una o més obres.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà análisis formal m. Martínez, Alejandro (2012). El análisis formal de música
popular: la oración y sus sub-tipos en ejemplos seleccionados del tango, folklore y rock
argentinos [treball de final de grau]. Buenos Aires: Universidad Católica Argentina.
Anglès formal analysis n. Biamonte, Nicole (2010). Pop-culture pedagogy in the music
classroom: Teaching tools from American Idol to Youtube. Lanham: Scarecrow Press.

Context: L'element més important que cal considerar al fer una anàlisi formal d'una obra
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pertanyent al classicisme és el període.
Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.

22

anàlisi harmònica f.
Font: Doménech, Elena (2018). «Anàlisi descriptiva de l'estudi de la memòria en els
alumnes de piano del Conservatori Superior de Música de València». Notas de Paso 6.
61-82. URL

Definició: Anàlisi que té per finalitat determinar l'estructura harmònica d'una o més obres.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà análisis armónico m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música.
Madrid: Ediciones Akal.
Anglès harmonic analysis n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim
(ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Tots coincideixen de manera rotunda a l'assenyalar l'anàlisi harmònica i formal,
així com la representació mental de l'obra, com a elements fonamentals en el seu mètode
d'estudi.
Font: Doménech, Elena (2018). «Anàlisi descriptiva de l'estudi de la memòria en els
alumnes de piano del Conservatori Superior de Música de València». Notas de Paso 6.
61-82. URL

23

anàlisi melòdica f.
Font: Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de l'educació musical.
Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de les Illes Balears;
Universitat Rovira i Virgili.

Definició: Anàlisi que té per finalitat estudiar els aspectes melòdics d'una o més obres.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà análisis melódico m. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès melodic analysis n. Bozkurt, Baris (2014). «Computational analysis of Turkish
Makam music: Review of state-of-the-art and challenges». Journal of New Music Research
43. 3-23.

Context: Finalment, en l'anàlisi melòdica, aquest fet s'ha vist confirmat de nou en analitzar
els models melòdics dels grups Fa i Do, en els quals la variabilitat apareix sempre en la part
central, mentre que els extrems són formulacions fixes.
Font: Escandell, Jaume (2010). «Elasticitat i reformulacions melòdiques en les músiques de
transmissió oral de la mediterrània occidental: les sonades de flauta i tambor d'Eivissa i
Formentera». Anuario Musical 65. 225-250.

24

anàlisi rítmica f.
Font: Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de l'educació musical.
Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de les Illes Balears;
Universitat Rovira i Virgili.

Definició: Anàlisi que té per finalitat estudiar els aspectes rítmics d'una o més obres.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:

44



Castellà análisis rítmico m. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès rhythmic analysis n. Benadon, Fernando; Gioia, Ted (2009). «How Hooker found
his boogie: a rhythmic analysis of a classic Groove». Popular Music 28. 19-32.

Context: En fer una anàlisi rítmica caldrà valorar si hi ha algun efecte rítmic prou destacat
com per ser anomenat en el comentari.
Font: Activitats de recuperació per a la convocatòria de setembre 2018 [en línia]. Canet de
Mar: IES Domènech i Montaner. URL

25

anacrúsic -a adj.
Font: TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Servei de Consultes [en línia].
Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia.

Definició: Que comença amb una anacrusi.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà anacrúsico -a adj. Cárdenas, Claudia Lucía (2019) Un acercamiento al canto en
prácticas musicales populares tradicionales latinoamericanas [treball de final de grau].
Bogotá: Pontifia Universidad Javeriana.
Castellà protético -a adj. Sangucho, Ángel Antonio (2018). Composiciones didácticas para
clarinete dirigides a estudiantes del tercer nivel básico superior del Conservatorio Nacional
de Música de la ciudad de Quito para el año lectivo 2018-2019 [treball de final de grau].
Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Anglès anacrusical adj. Romero, María (2021). Desenne, Vivaldi, and Carpentier:
intertextuality in the two seasons (of the caribbean tropics) [tesi doctoral]. Bloomington:
Indiana University.

Remissions:
anacrústic adj. Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona:
Grup Enciclopèdia Catalana. (Sinònim)

Context: Comencen amb anacrusi, cosa que facilita enormement que els balladors no
comencin el ball fent tard al primer pas. Per tant l'inici anacrúsic i una segona part més
enèrgica són trets que decanten la balança a determinar que algunes melodies són clarament
millor per als nans vells.
Font: Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.

26

anacrusi f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Nota o grup de notes sense accent, col·locades abans de la barra de compàs, just
abans del primer temps fort del següent compàs.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà anacrusa f. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de l'educació
musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de les Illes
Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès anacrusis n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: Els balls anomenats ball de nans vells comencen amb anacrusi, cosa que facilita
enormement que els balladors no comencin el ball fent tard al primer pas.
Font: Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.
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27

analitzar v.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Sotmetre una o més obres a una anàlisi.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical

Equivalents:
Castellà analizar v. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès analyse v. Cambridge University Press (2022). Cambridge Dictionary. Cambridge:
Cambridge University Press. URL

Context: A l'inici fa una variant que rítmicament és propera, encara que melòdicament no és
directament la versió de plaça. Ell també va descobrir les dues versions, arran d'analitzar la
sardana corpus a Berga.
Font: Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.

28

armadura f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Conjunt de signes d'alteració posats en el pentagrama, després de la clau o en el
transcurs d'una peça, que afecta totes les notes d'un fragment.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà armadura f. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès key signature n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: Fixem-nos en la tonalitat: Fa major. És una tonalitat nova que ens transmet una
sensació una mica més fosca, fins ara no havíem trobat bemolls a l'armadura.
Font: Bardolet, Judit (2013). Eduard Toldrà: sis sonets per a violí i piano [treball de final de
grau]. Barcelona: ESMUC.

29

arpegi m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Execució successiva de les notes d'un acord.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà arpegio m. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès arpeggio n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Des del començament podem observar com l'acompanyament del piano està basat
en aquest arpegi ascendent i descendent (una figura que recorda la circulatio que, en aquest

46



cas, suggereix la forma que faria una onada (element dins del marc del poema)).
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

30

arsi f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Part mètricament no accentuada del compàs.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà arsis f. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès arsis n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: Tal com ja sabem, la gramàtica compositiva de Messiaen cerca les seves arrels en
un estudi aprofundit del ritme "?la rítmica hindú i la grega, però també el ritme lliure, no
mètric, caracteritzat per successions contínues d'arsis i tesis que proposa la notació
neumàtica del cant gregorià"?, de la melodia "?amb el cant d'ocells de diversos països i
continents"?, i del color sonor, això és, del timbre.
Font: Minguet, Vicent (2014). La construcció del significat en l'obra d'Olivier Messiaen:
«Saint François d'Assise», música de l'invisible [tesi doctoral]. València: Universitat de
València.

31

ascendent adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Dit d'una seqüència de notes, que presenta una gradació ascendent en què cada
nota és més aguda que l'anterior.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà ascendente adj. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès ascending adj. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: L'ebullició del ritme en semicorxeres formant escales i tot tipus d'arpegis partits,
en tempo vivacissimamente i predominant d'un disseny ascendent, mostra el sentiment
d'alegria.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

32

binari -ària adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Que està format per un nombre de subunitats divisible per dos.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)
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Equivalents:
Castellà binario -a adj. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès binary adj. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: La majoria de versions més difoses són a ritme binari. Aquesta característica
remet a pensar que els berguedans han sigut sempre bons adaptadors de cançons a la seva
forma de balls plans.
Font: Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.

33

cadència f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Fórmula melòdica o harmònica que es troba al final d'una frase i que dona la
impressió d'una conclusió momentània o permanent.
Font: Apel, Willi (2003). Harvard Dictionary of Music. 4a ed. Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà cadencia f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès cadence n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès close n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.) (2013).
Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Hi ha aquest flux de notes continu que es para a l'hora de fer la cadència. Un
element semblant passa a la sonata on, per exemple, al quart moviment el flux de notes
s'atura al compàs 99, on comença a concloure l'exposició de la sonata.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

34

cadència autèntica f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Cadència que va de la dominant a la tònica de la tonalitat.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà cadencia auténtica f. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la
música. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès authentic cadence n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim
(ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès perfect cadence n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim
(ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès full close n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Cal assenyalar que les dues harmonies sempre es presenten en el seu estat
fonamental per tal d'establir una cadència autèntica. Malgrat que poden trobar-se múltiples
excepcions, aquesta és la fórmula amb què habitualment acaben molts dels recitatius escrits
a finals del set-cents i principis del nou-cents.
Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.
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cadència plagal f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Cadència que va de la subdominant a la tònica de la tonalitat.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà cadencia plagal f. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la
música. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès plagal cadence n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: L'ampliació dels acords característics del procés cadencial clàssic va ser una de les
maneres de modernitzar les cadències. Fins i tot es plantejava si la mateixa cadència plagal
no era un producte d'aquest procediment.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

36

cadència trencada f.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Cadència que va de la dominant a un altre grau de la tonalitat que no sigui la
tònica.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà cadencia rota f. Herrera, Enric (2022) Teoría musical y armonía moderna Vol.2.
Barcelona: Antoni Bosch.
Castellà cadencia deceptiva f. León, Zoe (2017). Análisis de los schemata de estilo galante
en la obra para flauta de los hermanos Pla [treball de final de màster]. Valladolid:
Universidad de Valladolid.
Anglès interrupted cadence n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson,
Tim (ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès deceptive cadence n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim
(ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès delusive cadence n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim
(ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Els tipus de cadència emprats són l'autèntica (la successió V-I, utilitzada per
marcar clarament un final), la semicadència (un descans sobre la dominant per indicar una
interrupció momentània del moviment), la cadència trencada (un tipus de cadència en la
qual se substitueix l'acord de tònica per un altre, generalment el sisè grau) i la cadència
imperfecta (utilitzada per indicar que el final no és encara definitiu i en la qual un o tots dos
acords de tònica i dominant es troben en alguna de les seves inversions).
Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.

37

cercle de quintes m.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Sèrie que organitza els dotze graus de l'escala cromàtica en intervals de quinta
justa i que es representa amb forma de cercle tancat.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)
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Equivalents:
Castellà círculo de quintas m. Bernal, Miguel ( 2019). «El círculo de quintas y el brujo de
Vélez Blanco: origen musical de la mística megalítica». Música: Revista del Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid 26. 151-176.
Anglès circle of fifths n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: En aquest cas podem observar com una temàtica que hem anomenat amor dolorós
té com a tonalitat mib m, situada a la part fosca del cercle de quintes.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

38

compàs m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Unitat de mesura del temps musical en funció de l'ocurrència regular dels
accents, i representat gràficament entre dues ratlles verticals sobre el pentagrama.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà compás m. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia] Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès bar n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.
Anglès measure n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Un dels exemples més clars d'aquest topos dins de l'obra és a partir del compàs 16
del primer moviment.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

39

cromàtic -a adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Que procedeix per semitons.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà cromático -a adj. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua
española [en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès chromatic adj. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Utilitza un motiu de síncopes irregulars interromput per pauses que són els
sanglots (veure figura 6), i per últim expressa un tercer tipus de dolor, més intens, que és un
motiu cromàtic de cinc o sis notes (veure figura 7).
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

40

cromatisme m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL
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Definició: Qualitat de cromàtic.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà cromatismo m. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española
[en línia] Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès chromaticism n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim
(ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Els dos, escrivia el compositor vienès, havien estat massa explotats en la tradició
musical, fins al punt que la sobreutilització romàntica de l'acord de setena disminuïda,
associat al cromatisme, l'havia convertit en un recurs trivial de la música lleugera.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

41

descendent adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Dit d'una seqüència de notes, que presenta una gradació descendent en què cada
nota és més greu que l'anterior.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà descendente adj. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès descending adj. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: En altres termes, l'acció de la noia endinsant-se al mar queda reflectida
musicalment per la progressió descendent que efectua l'onada psicològica fins a
convertir-se en l'onada original.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

42

desenvolupament m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Secció d'una obra en què es tracten els elements temàtics presentats a l'exposició
per donar una sensació d'expansió o d'exploració.
Font: Apel, Willi (2003). Harvard Dictionary of Music. 4a ed. Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà desarrollo m. Wertheimer, Guillermo (2010). "La expansión de la forma. Algunos
procedimientos en la música de Beethoven". Comunicació presentada al Seminario
Beethoven en los años 1809-1810. Eventos históricos y producción musical. Santa Fe:
Universidad Nacional del Litoral.
Anglès development n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: En aquestes composicions l'autor no desdibuixa els límits de les parts formals
obsessionat pel desenvolupament de la idea principal, sinó que uneix directament diverses
idees musicals per aconseguir uns efectes en sintonia amb l'acció escènica.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
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Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

43

diatònic -a adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Que procedeix segons la successió natural dels tons i semitons de la gamma sense
modificacions cromàtiques.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà diatónico -a adj. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua
española [en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès diatonic adj. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: És, també, l'acord perfecte que emet l'harmonia còsmica. Al segle II d. C., Teó
d'Esmirna, li assignà els quatre harmònics principals de la sèrie diatònica.
Font: Rusiñol, Mª Carme (2010). «Màgia, música, nombres i esferes». Revista del Reial
Cercle Artístic 4. 1-6.

44

dinàmica f.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Definició: Valor relatiu de la intensitat sonora en una obra.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (So)

Equivalents:
Castellà dinámica f. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de l'educació
musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de les Illes
Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès dynamics n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: Juntament amb la importància de l'articulació trobem com Brahms dona molt
d'èmfasi als canvis de registre i de dinàmica.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

45

dissonància f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Combinació inharmònica de sons successius o simultanis.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà disonancia f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española
[en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès dissonance n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: La dissonància aquí representa un dolor nostàlgic perquè es resol en el mateix
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acord alhora que deixa anar una propagació cap amunt.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

46

dominant f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Cinquè grau.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà dominante f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española
[en línia] Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès dominant n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: En altres termes, el sentit dramatúrgic o teatral que s'aprecia en el sextet de Mozart
(en aquest cas la dominant menor simbolitza l'enuig de Susanna al veure que Fígaro besa a
Marcellina) passa a ser, en l'obra de Brahms, un recurs que crea una sonoritat peculiar i
pròpia de les composicions d'origen popular.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

47

enharmònic -a adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Dit d'una nota, que té el mateix so que una altra, però un nom diferent.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà enarmónico -ca adj. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la
música. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès enharmonic adj. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: De fet, el Sol# que és enharmònic del Lab, produeix amb el Mib una dissonància
coneguda com a quinta del llop pels notoris batiments causats per una considerable
diferència de freqüències.
Font: González, Pablo (2010). Pitàgores: música i matemàtiques [treball de recerca].
L'Hospitalet de Llobregat: C.E. Joan XXIII.

48

enharmonia f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Qualitat d'enharmònic.
Font:

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà enarmonía f. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.
Anglès enharmony n. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.
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Context: La següent, quan torna a agafar el tema el violí, ens trobem en un canvi brusc de
tonalitat, però la sensació serà que seguim baixant cromàticament. La secció s'acaba amb
una repetició de l'última part d'aquest motiu temàtic, amb enharmonia amb l'anterior
Font: Bardolet, Judit (2013). Eduard Toldrà: sis sonets per a violí i piano [treball de final de
grau]. Barcelona: ESMUC.

49

escala f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Successió de notes disposades segons un mode o sistema determinat.
Font: Enciclopèdia Catalana (2013). Gran enciclopèdia catalana [en línia]. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà escala f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès scale n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: Aquesta obra utilitza l'escala àrab i fa imitacions a la guitarra espanyola per
evocar l'ambient i la màgia d'una Espanya exòtica.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

50

escala cromàtica f.
Font: Enciclopèdia Catalana (2013). Gran enciclopèdia catalana [en línia]. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Escala formada per dotze notes disposades en semitons.
Font: Enciclopèdia Catalana (2013). Gran enciclopèdia catalana [en línia]. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà escala cromática f. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès chromatic scale n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim
(ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Resumint, diríem que Ginastera va utilitzar: el politonalisme, on diferents línees
de contrapunt o parts provenen de diferents tonalitats; tècniques de la música contemporània
com el serialisme i dodecafonisme, on els dotze tons de l'escala cromàtica s'utilitzen
considerant cada nota amb el mateix estatus que la resta segons la jerarquia basada en sèries;
i l'atonalisme, on no hi ha principis de tonalitat operant en el procés de composició.
Font: Goñi, Garazi (2013). Música d'Amèrica Llatina del segle XX: el piano a l'Argentina,
al Brasil i a Cuba [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

51

escala de tons sencers f.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Escala formada per sis notes separades per tons.
Font:

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
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Castellà escala hexatonal f. Molina, Emilio; Roca, Daniel (2006). Vademecum musical.
Madrid: Enclave Creativa.
Anglès whole-tone scale n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch
Musik Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Remissions:
escala hexàtona f. Minguet, Vicent (2014). La construcció del significat en l'obra d'Olivier
Messiaen: «Saint François d'Assise», música de l'invisible [tesi doctoral]. València:
Universitat de València.(Sinònim)
escala hexatònica f. Minguet, Vicent (2014). La construcció del significat en l'obra
d'Olivier Messiaen: «Saint François d'Assise», música de l'invisible [tesi doctoral].
València: Universitat de València.(Sinònim)
escala de tons f. Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona:
Grup Enciclopèdia Catalana.(Abreviació)

Context: El primer mode està constituït per un total de sis notes diferents. La seva
construcció respon a l'escala de tons sencers, una escala en què no hi ha semitons.
Font: Minguet, Vicent (2014). La construcció del significat en l'obra d'Olivier Messiaen:
«Saint François d'Assise», música de l'invisible [tesi doctoral]. València: Universitat de
València.
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escala diatònica f.
Font: Enciclopèdia Catalana (2013). Gran enciclopèdia catalana [en línia]. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Escala formada per set notes disposades en cinc tons i dos semitons.
Font: Enciclopèdia Catalana (2013). Gran enciclopèdia catalana [en línia]. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà escala diatónica f. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Castellà escala natural f. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès diatonic scale n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Remissions:
escala natural f. Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona:
Grup Enciclopèdia Catalana. (Sinònim)

Context: En primer lloc, les nostres escales diatòniques contenen set notes, les mateixes set
notes dels modes medievals dels quals provenen; les combinacions i permutacions són
moltes però limitades.
Font: Agustina, Robert (2011) «Sobre el ball de l'Àliga». L'erol 107. 28-33.
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escala major f.
Font: Enciclopèdia Catalana (2013). Gran enciclopèdia catalana [en línia]. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Escala diatònica amb el primer semitò entre el tercer i el quart grau i el segon
entre el setè i el vuitè.
Font: Enciclopèdia Catalana (2013). Gran enciclopèdia catalana [en línia]. Barcelona:
Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà escala mayor f. Toaza, Diego Alejandro (2020). Uso de la escala mayor armónica
en el solo de Jonathan Kreiseberg sobre la obra "Night Day" del álbum "Equilibrium" de
Morten Haxholm Quartet [treball de final de grau]. Quito: Universidad San Francisco de
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Quito.
Anglès major scale n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Arnold Schönberg, en el seu tractat d'harmonia editat el 1911, escrivia que l'escala
major podia explicar-se com una imitació de la naturalesa, perquè s'hi sintetitzava la sèrie
d'harmònics.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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escala menor f.
Font: Enciclopèdia Catalana (2013). Gran enciclopèdia catalana [en línia]. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Escala diatònica amb el primer semitò entre el segon i el tercer grau, i el segon
variable.
Font: Enciclopèdia Catalana (2013). Gran enciclopèdia catalana [en línia]. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà escala menor f. Piña, Cristóbal Andrés ( 2020). La escala menor melódica y sus
distitos usos sobre "all the things you are" [treball de final de grau]. Quito: Universidad San
Francisco de Quito.
Anglès minor scale n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Hi destaca el joc modulatiu, que passa del relatiu menor al major i la secció B, que
transposa a re m amb escala menor melòdica.
Font: Rifé, Jordi (2012). Els Villancets d'Emmanuel Gònima (1712-1792) [música
impresa]: un model de la transició musical del barroc al preclassicisme a la Catalunya del
segle XVIII. Barcelona: IEC. Vol. 1.
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escala pentatònica f.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Escala formada per cinc notes en l'àmbit d'una octava.
Font: Enciclopèdia Catalana (2013). Gran enciclopèdia catalana [en línia]. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà escala pentatónica f. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la
música. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès pentatonic scale n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim
(ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès five-tone scale n. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la
música. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Context: En aquesta corranda he utilitzat l'escala pentatònica i, com que tot ha començat
amb una sardana original de Josep Maria Ruera, m'he permès la llibertat de fer un gag
musical i acabarem el tema amb un cop final típic de sardana i ben tirat enrere.
Font: Cucurella, Roger (2015). El tible eclèctic: un conte musical: arranjaments sobre
música de Josep Maria Ruera [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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estructura f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Esquema d'ordenació de les parts d'una obra.
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Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà estructura f. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès construction n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.
Anglès structure n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Remissions:
estructura formal Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S.
Bach fins al piano de Debussy [Treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.(Sinònim)

Context: L'estructura es correspon amb els temes melòdics, assenyalats amb lletres
majúscules pels temes extensos i amb desenvolupaments (A, B, C, etc.).
Font: Costal, Anna (2014). Les sardanes de Pep Ventura i la música popular a Catalunya
entre la restauració dels jocs florals i la primera república (1859-1874) [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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exposició f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Secció d'una obra en què es presenten el tema, la melodia o els diferents elements
temàtics.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà exposición f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española
[en línia] Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès exposition n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: Brahms fa ús de valors rítmicament petits com les corxeres o els tresets de corxera
a mode de motor. Un altre exemple seria l'exposició del quart moviment on
l'acompanyament de corxeres dona continuïtat a la melodia de la mà dreta.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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fórmula cadencial f.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Successió d'acords que formen una cadència.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà fórmula cadencial f. Yuste, Luis Joaquín (2016). Franz Liszt: La experimentación
cadencial en los finales de las últimas obras para piano (1877-1885) [tesi doctoral].
València: Universitat Politècnica de València.
Anglès cadence formula n. Grave, Floyd (2021). « Freakish Variations on a "Grand
Cadence" Prototype in Haydn's String Quartets». Journal of Musicological Research 28.
119-145.

Context: Les fórmules cadencials emprades al final dels recitatius també poden ser
indicatives del grau d'assimilació del llenguatge clàssic per part dels compositors catalans
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del moment que estem considerant.
Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.
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final m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Conjunt de notes finals d'una melodia.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà final m. Balter, Adriana (2019). «Cocinando y modelando la música: una
intervención innovadora para potenciar el aprendizaje del anàlisis musical». Revista
Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical 16. 75-93.
Anglès ending n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Caldrà considerar en primer lloc el tipus de final: masculí i femení (és a dir, amb
paraula aguda o plana, respectivament).
Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.
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final femení m.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Final que acaba en un temps dèbil.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà final femenino m. Plesch, Melanie (2002). «De mozas donosas y gauchos matreros.
Música, género y nación en la obra temprana de Alberto Ginastera». Huellas 2. 24-31.
Anglès feminine ending n. Gottzén, Lucas; Mellström, Ulf; Shefer, Tamara (2019).
Routledge International Handbook of Masculinity Studies. Londres: Routledge.

Context: Tots dos coincideixen amb final femení, al qual s'arriba per un moviment
descendent de tercera.
Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.
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final masculí m.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Final que acaba en un temps fort.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà final masculino m. Plesch, Melanie (2002). «De mozas donosas y gauchos
matreros. Música, género y nación en la obra temprana de Alberto Ginastera». Huellas 2.
24-31.
Anglès masculine ending n. Gottzén, Lucas; Mellström, Ulf; Shefer, Tamara (2019).
Routledge International Handbook of Masculinity Studies. Londres: Routledge.
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Context: En general, ja s'ha dit anteriorment, el final masculí no admet appoggiatura
(exemple IXa).
Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.
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fonamental 1 f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Nota principal d'una escala o tonalitat.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà fundamental f. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès fundamental note n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim
(ed.) (2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Però tot i la variabilitat esmentada, si es pren la nota Sol com a model de
fonamental i es transporten les intervàl·liques generades per diferents flautes a partir
d'aquest so, s'observen algunes característiques que es repeteixen amb una certa freqüència
en aquests instruments.
Font: Escandell, Jaume (2010). «Elasticitat i reformulacions melòdiques en les músiques de
transmissió oral de la mediterrània occidental: les sonades de flauta i tambor d'Eivissa i
Formentera». Anuario Musical 65. 225-250.
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fonamental 2 f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Nota més greu d'un acord sense inversió.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà fundamental f. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid:
Ediciones Akal.
Anglès fundamental n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Tot i això, es resistia a acceptar l'alteració cromàtica de la fonamental de l'acord.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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forma f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Estructura que presenta una obra.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà forma f. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de l'educació
musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de les Illes
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Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès form n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.) (2013).
Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Remissions:
organització formal f. Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical
[tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.(Sinònim)

Context: Tanmateix, la forma i l'estructura són molt acotades a una rítmica concreta i en el
moment en què s'incorporaren (probablement a la dècada de 1880) s'agafaren les tonades
més identificatives a l'hora de fer balls de plaça en moments de festa.
Font: Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.
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fragment m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Segment d'una obra.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà fragmento m. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española
[en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès extract n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès fragment n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: En un cas concret, la introducció instrumental de la cavatina «l'ho perduta» de Le
nozze di figaro de Mozart, és considerat generalment un fragment trist perquè hi ha
qualitats físiques del so que metafòricament s'associen amb l'expressió de la tristesa (un
tempo lent, un registre relativament més baix, un àmbit reduït, la melodia fa un disseny
circular amb intervals petits i seguint una línia descendent, [...]).
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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frase f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Part d'una obra constituïda per un o més motius i que acaba amb una cadència.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà frase musical f. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Castellà frase f. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid: Ediciones
Akal.
Anglès phrase n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Remissions:
frase musical f. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de l'educació
musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de les Illes
Balears; Universitat Rovira i Virgili.(Sinònim)

Context: El temps que es respecta pot ser qualsevol i, en alguns casos, es duplica la nota per
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igualar els valors en tot el compàs si la frase que en resulta queda millor.
Font: Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.
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gènere musical m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Categoria que agrupa obres amb afinitats musicals o extramusicals compartides.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi estilística)

Equivalents:
Castellà género musical m. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la
música. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Castellà género m. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia] Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès musical genre n. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la
música. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Remissions:
gènere m. Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL(Abreviació)

Context: Va ser la temporada 1740-1741, a causa del fracàs dels seus dos darrers títols,
Imeneo i Deidamia, que Händel va decidir abandonar definitivament aquest gènere musical.
Paral·lelament a aquesta intensa activitat en el camp de l'òpera, ja des dels primers anys de la
seva arribada a Anglaterra, Händel es dedicà també a la composició d'un tipus diferent de
música vocal basat en textos en anglès i de temàtica més o menys religiosa.
Font: Daufí, Xavier (2014). «Els oratoris de Georg Friedrich Händel». Recerca
Musicològica XX-XXI. 151-167.
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grau m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Nota que forma part de l'escala diatònica i genera un acord tríada.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà grado m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid: Ediciones
Akal.
Anglès degree n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: El que predomina més en aquest segon moviment és l'harmonia de dominant, de V
o de II grau, ja sigui de do menor (en els temes A i B) o de fa menor (en els temes A' i B').
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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harmònic -a adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Definició: Relatiu a l'harmonia.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.
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Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà armónico -a adj. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua
española [en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès harmonic adj. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Context: Els instrument escrits en lletra normal són els que fan un acompanyament melòdic,
per exemple de notes mantingudes de recolzament harmònic.
Font: Costal, Anna (2014). Les sardanes de Pep Ventura i la música popular a Catalunya
entre la restauració dels Jocs Florals i la Primera República (1859-1874) [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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harmonia 1 f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Acord de sons agradables a l'orella.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà armonía n. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès harmony n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Oscil·la entre la tonalitat de fa m inicial fins acabar en fa M que clou tot el drama
que s'ha presentat al llarg de la peça: «per aspera ad astra», l'inici aspre culmina als estels, en
harmonia i en triomf.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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harmonia 2 f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Estructura d'una peça musical en allò que es refereix a la composició, progressió i
modulació dels acords.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà armonía n. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de l'educació
musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de les Illes
Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès harmony n. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Context: És a dir, tal com diu Grimalt: un tema o una secció són ferms si tenen una
estructura regular, p. ex. un nombre de compassos divisible per quatre; una harmonia
estable, no modulant, que articula en la tonalitat principal; i una motívica que té causes i
conseqüències lògiques, i que per tant remet a composició, a càlcul previ, i no a
improvisació.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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harmonia 3 f.
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Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Disciplina que estudia l'harmonia.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà armonía f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès harmony n. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Context: I aquest va ser el marc en el qual Pahissa desenvoluparia la modulació, un dels
temes més importants de l'harmonia i també dels més absents en els tractats, com
lamentava Schönberg en el seu.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

73

homofonia f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Obra a veus iguals o mixtes quan és en acords compactes, nota contra nota i al
mateix ritme.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Àrea temàtica: Anàlisi musical (So)

Equivalents:
Castellà homofonía f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española
[en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès homophony n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: El tutti respon amb una textura entre concertada i imitativa que desembocarà en
l'homofonia del bloc cadencial a do M.
Font: Rifé, Jordi (2012). Els Villancets d"Emmanuel Gònima (1712-1792) [música
impresa]: un model de la transició musical del barroc al preclassicisme a la Catalunya del
segle XVIII. Barcelona: IEC. Vol. 1.
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ictus m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Accent principal inicial i final d'una frase
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà ictus m. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès ictus n. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Context: L'ictus inicial és acèfal i el final s'escau a temps fort.
Font: Rifé, Jordi (2012). Els Villancets d'Emmanuel Gònima (1712-1792) [música
impresa]: un model de la transició musical del barroc al preclassicisme a la Catalunya del
segle XVIII. Barcelona: IEC. Vol. 1.
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inici m.
Font: Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.

Definició: Conjunt de notes inicials d'una melodia.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà inicio m. Sangucho, Ángel Antonio (2018). Composiciones didácticas para clarinete
dirigides a estudiantes del tercer nivel básico superior del Conservatorio Nacional de Música
de la ciudad de Quito para el año lectivo 2018-2019 [treball de final de grau]. Quito:
Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Anglès beginning n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: Els nans vells comencen amb anacrusi, cosa que facilita enormement que els
balladors no comencin el ball fent tard al primer pas. Per tant l'inici anacrúsic i una segona
part més enèrgica són trets que decanten la balança a determinar que algunes melodies són
clarament millor per als nans vells.
Font: Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.
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instrumentació f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Acció o efecte d'instrumentar.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (So)

Equivalents:
Castellà instrumentación f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua
española [en línia] Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès instrumentation n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch
Musik Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: La textura s'avalua des de dos punts de vista: la instrumentació del passatge i la
funció i importància de cada instrument, distribuint-la segons els rols de solista,
acompanyament i les seves gradacions.
Font: Costal, Anna (2014). Les sardanes de Pep Ventura i la música popular a Catalunya
entre la restauració dels Jocs Florals i la Primera República (1859-1874) [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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instrumental adj.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Definició: Dit d'una obra, que està destinada a ser interpretada només amb instruments.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (So)

Equivalents:
Castellà instrumental adj. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua
española [en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès instrumental adj. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: La música incorpora moltes vegades expressions estructuralment similars a la veu
humana, quan s'expressa afectada per alguna emoció. En un cas concret, la introducció
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instrumental de la cavatina «l'ho perduta» de Le nozze di Figaro de Mozart, és considerat
generalment un fragment trist perquè hi ha qualitats físiques del so que metafòricament
s'associen amb l'expressió de la tristesa (un tempo lent, un registre relativament més baix
[...]).
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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interval m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Distància existent entre dues notes.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà intervalo m. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española
[en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès interval n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: [...] per ells mateixos i que no tenien cap relació obligada amb altres acords, i els
dissonants, que exigien una relació directa amb uns altres acords, els que no podien existir
aïlladament. Com un interval dissonant demanava una resolució de la seva tensió, així un
acord dissonant també hi conduïa.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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inversió f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Ordenació d'un acord de manera que la nota més greu no coincideix amb la
fonamental.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà inversión f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès inversion n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Aquesta característica la comparteixen els dos acords errants de Schönberg: el de
setena disminuïda sempre serà una ordenació de tres o quatre terceres menors sense que la
seva inversió sigui significativa en la codificació harmònica tradicional, i el de quinta
augmentada sempre serà una ordenació de dues o tres terceres majors amb la mateixa
particularitat.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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major adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Dit d'un interval, que és format per sons situats a la distància d'un to, de dos tons,
de quatre tons i un semitò diatònic, o de cinc tons i un semitò.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.
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Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà mayor adj. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid:
Ediciones Akal.
Anglès major adj. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: El mateix acord sobre la nota sol té el seu paral·lel superior en l'acord amb un
"canvi per la sensible" (a distància de tercera major ascendent, s'ha modificat la fonamental
de l'acord principal substituint-la per la seva segona menor inferior, és a dir, de sol-si-re a fa
sostingut-si-re , que ordenat dona la tríada menor sobre el si).
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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melòdic -a adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Relatiu a la melodia.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà melódico -a adj. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua
española [en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès melodic adj. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: La segona part té el motiu melòdic més característic del ball de sant Ferriol, motiu
molt repetit en balls com els que Vigo referencià.
Font: Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.
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melodia f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Successió de sons de diferent altura que formen un conjunt i tenen un sentit
musical.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà melodía f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès melody n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès tune n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.) (2013).
Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: L'appoggiatura introdueix a la melodia un cert caràcter de suavitat que la invalida
totalment com a recurs per expressar amb fidelitat el sentit dels conceptes esmentats.
Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.
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menor adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
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Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Dit d'un interval, que és format per un semitò de menys que l'interval major
corresponent.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà menor adj. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid:
Ediciones Akal.
Anglès minor adj. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Els acords amb un «canvi per la sensible» són aquells que han substituït el seu
baix harmònic per la seva segona menor inferior -la seva sensible-, generant així un nou
acord relatiu, però no l'habitual de la dualitat modal de l'harmonia clàssica.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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mode m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Disposició dels tons i dels semitons dins d'una escala.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà modo m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid: Ediciones
Akal.
Anglès mode n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.) (2013).
Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: En el cas de la sonata op., aquesta vacil·lació entre mode major i menor pot
significar una contraposició dels estats d'ànim.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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mode major m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Mode que empra l'escala major.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà modo mayor m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid:
Ediciones Akal.
Anglès major mode n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: [...] l'harmonia, que per a Pahissa era sempre tonal, va revelar i consagrar el mode
major com el mode tipus i definitiu, i també va acceptar el mode menor.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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mode menor m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Mode que, amb la mateixa armadura que el seu relatiu major, se situa a una
tercera menor més avall.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà modo menor m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid:
Ediciones Akal.
Anglès minor mode n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Un altre cas semblant, tot i que no combina mode menor i major com en els altres
dos pasdobles, és el gegant vell de Jaume Sala.
Font: Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.
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modulació f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Procediment de transició d'una tonalitat a una altra.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà modulación f. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid:
Ediciones Akal.
Anglès modulation n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: Fruït d'aquesta intenció en la modulació, per exemple, havia creat aquell acord
simètric a partir de rebaixar la quinta de la tríada major sobre la tònica i afegir-li la setena
menor.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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motiu m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Part amb sentit musical més elemental, i, per tant, no descomponible en unitats
més petites que el mantinguin.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. Adaptada per l'aurora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà motivo m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid:
Ediciones Akal.
Anglès motif n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.) (2013).
Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: El que és molt interessant de veure en aquesta obra és que hi ha punts de
culminació on aquest motor deixa de sonar i actua com un clímax invertit. Després d'una
exposició repetida del motiu que s'ha mencionat a l'exemple 17 hi ha un buidatge gradual de
densitat rítmica fins actuar de punt culminant per conduir cap a una nova secció amb
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material musical nou.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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moviment m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Part d'una obra musical, amb un grau d'autonomia suficient per a poder ser
considerada individualment.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà movimiento m. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española
[en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès movement n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: Formalment, el quart moviment comença amb una gran introducció a mode de
preludi de la forma sonata.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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obra 1 f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Producció musical de caràcter creatiu.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà obra f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Castellà composición f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española
[en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Castellà pieza f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès composition n. Cambridge University Press (2022). Cambridge Dictionary.
Cambridge: Cambridge University Press. URL
Anglès work n. Cambridge University Press (2022). Cambridge Dictionary. Cambridge:
Cambridge University Press. URL

Remissions:
composició f. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.(Sinònim)
peça f. Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL(Sinònim)

Context: J. Bach va compondre aquesta obra el 1704 a Arnstadt, a l'edat de 19 anys.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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obra 2 f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Conjunt d'obres d'un compositor.
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Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà obra f. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de l'educació
musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de les Illes
Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès work n. Cambridge University Press (2022). Cambridge Dictionary. Cambridge:
Cambridge University Press. URL

Context: Beethoven tenia predilecció per l'obra de Goethe, Schiller, Klopstock,
Shakespeare i Lessing entre altres, i ja va pensar des dels seus primers començaments al
musicar grans temes de la literatura, com el Faust de Goethe, Macbeth de Shakespeare o
l'Oda de l'alegria de Schiller.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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orquestral adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Dit d'una obra, que està destinada a ser interpretada per una orquestra.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (So)

Equivalents:
Castellà orquestal adj. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española
[en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès orchestral adj. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Així, el tutti orquestral resultava una perfecta combinació d'activitat melòdica per
una banda, i d'assentament harmònic per l'altra; el vent donava cohesió al conjunt i la corda
hi aportava l'energia.
Font: Daufí, Xavier (2014). «Els oratoris de Georg Friedrich Händel». Recerca
Musicològica XX-XXI. 151-167.
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part 1 f.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Definició: Cadascuna de les divisions possibles d'una obra.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà parte f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès part n. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Context: [...] Acte és l'encarregat de comunicar a la parella d'enamorats, Acis i Galatea, el
destí que els déus els han preparat. A la primera part, la música, en estil imitatiu, tindrà un
caràcter greu que pretendrà transmetre l'afecte que produeixen en els amants les paraules
que els acaben de dirigir.
Font: Daufí, Xavier (2014). «Els oratoris de Georg Friedrich Händel». Recerca
Musicològica XX-XXI. 151-167.
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part 2 f.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Definició: Cadascuna de les línies musicals, veus i instruments, inclosos en la partitura
d'una obra musical.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà parte f. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid: Ediciones
Akal.
Anglès part n. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Context: Cal assenyalar, per altra banda, que a mesura que avançava el segle s'anava fent
cada cop menys corrent (tot i que no va arribar a desaparèixer mai del tot) la presència d'una
part per al continu, és a dir, per a l'acompanyament.
Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.
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passatge m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Fragment breu d'una obra musical.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà pasaje m. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès passage n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: La textura s'avalua des de dos punts de vista: la instrumentació del passatge i la
funció i importància de cada instrument, distribuint-la segons els rols de solista,
acompanyament i les seves gradacions.
Font: Costal, Anna (2014). Les sardanes de Pep Ventura i la música popular a Catalunya
entre la restauració dels Jocs Florals i la Primera República (1859-1874) [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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període m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Part d'una obra composta de dues o més frases.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà periodo m. Rousseau, Jean-Jacques (2007) Diccionario de música. Madrid:
Ediciones Akal.
Castellà período m. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès period n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: L'arquetipus de període clàssic és aquell que està compost per vuit compassos
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subdividits en 4/4 i puntuat generalment amb una semicadència en el quart compàs i una
cadència autèntica en el vuitè.
Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.
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polifonia f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Obra en què se superposen parts melòdicament independents.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (So)

Equivalents:
Castellà polifonía f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Castellà contrapunto m. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua
española [en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès polyphony n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès counterpoint n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Remissions:
contrapunt m. Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a
edició [DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL(Sinònim)

Context: Si s'omplís d'instruments tot el conjunt sonor, quedaria més carregat i no es
destacarien tan nítidament les línies melòdiques de la polifonia.
Font: Rifé, Jordi (2012). Els Villancets d"Emmanuel Gònima (1712-1792) [música
impresa]: un model de la transició musical del barroc al preclassicisme a la Catalunya del
segle XVIII. Barcelona: IEC. Vol. 1.
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rítmic -a adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Relatiu al ritme.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà rítmico -a adj. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española
[en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès rhythmic adj. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: En aquest aspecte també cal dir que a la part C, en moments més d'esbarjo com els
passacarrers, hi ha modificacions de l'acompanyament rítmic que juguen amb remarcar més
el contratemps amb influències més roqueres.
Font: Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.
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reexposició f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Secció d'una obra que reprèn els elements temàtics de l'exposició.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup

72



Enciclopèdia Catalana. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà reexposición f. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès recapitulation n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: S'observa com el neguit, representat en primera instància per un tremolo escrit
amb semicorxeres, passa a convertir-se en un tremolo encara més ràpid a la reexposició,
cosa que suggereix un increment en el nivell d'inestabilitat del personatge.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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relatiu -iva adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Que té la mateixa armadura que una altra tonalitat, essent l'una major i l'altra
menor.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà relativo -a adj. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la
música. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès relative adj. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Finalment el malson acaba i l'harmonia modula al relatiu major.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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ritme m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Proporció que s'estableix entre els accents, les pauses i les repeticions de diversa
duració en una obra.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà ritmo m. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès rhythm n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Remissions:
rítmica f. Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.(Sinònim)

Context: Els ambients pastorals s'acompanyen amb música en estil de siciliana (amb el seu
ritme dactílic característic) i les àries que expressen alegria prenen l'estil d'algunes danses,
com poden ser el minuet, la gavota, la bourrée o la giga.
Font: Daufí, Xavier (2014). «Els oratoris de Georg Friedrich Händel». Recerca
Musicològica XX-XXI. 151-167.
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ritme harmònic m.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Ritme que es desprèn de les figures associades a cadascuna de les successions
d'acords.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà ritmo armónico m. Lárez, Violeta (2011). Armonía I. Caracas: UNEARTE.
Anglès harmonic rhythm n. Patty, Austin (2009). «Pacing Scenarios: How Harmonic
Rhythm and Melodic Pacing Influence Our Experience of Musical Climax». Music Theory
Spectrum 31. 325-367.

Context: Cadascun d'aquests diferents tipus posseeix unes característiques pròpies i van ser
habituals durant el període que estem considerant. Es caracteritza pel seu ritme harmònic
lent i perquè convencionalment s'escrivia en compàs de quatre per quatre.
Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.
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secció f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Part rellevant d'una obra des del punt de vista estructural.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi formal)

Equivalents:
Castellà sección f. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès section n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Dues parts musicals repetides són les que componen aquesta secció ràpida.
Font: Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.
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semicadència f.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Cadència que va d'un grau qualsevol a la dominant de la tonalitat.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà semicadencia f. Lárez, Violeta (2011). Armonía I. Caracas: UNEARTE.
Castellà cadencia de dominante f. Lárez, Violeta (2011). Armonía I. Caracas: UNEARTE.
Castellà cadencia suspendida f. Lárez, Violeta (2011). Armonía I. Caracas: UNEARTE.
Anglès delayed cadence n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch
Musik Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.
Anglès half cadence n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: L'arquetipus de període clàssic és aquell que està compost per vuit compassos
subdividits en 4/4 i puntuat generalment amb una semicadència en el quart compàs i una
cadència autèntica en el vuitè.
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Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.
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subdominant f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Quart grau.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà subdominante f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua
española [en línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès subdominant n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: El seu sistema, que va publicar en diferents escrits de la darrera dècada del segle
XIX, organitzava l'harmonia en tres tipologies d'acord: tònica, subdominant i dominant.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

106

tètic -a adj.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Que comença al primer temps fort del compàs.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà tésico -a adj. Cárdenas, Claudia Lucía (2019) Un acercamiento al canto en prácticas
musicales populares tradicionales latinoamericanas [treball de final de grau]. Bogotá:
Pontifia Universidad Javeriana.
Castellà tético -a adj. Xarxa Vives d'Universitats (2007). Vocabulari: Didàctica de
l'educació musical. Barcelona; Palma; Tarragona: Universitat de Barcelona; Universitat de
les Illes Balears; Universitat Rovira i Virgili.
Anglès thetic adj. Ferrández, Reina; Porta, Amparo (2009). «Development of an instrument
for analyzing the characteristics of the soundtracks of children's television programmes».
RELIEVE 15, n. 2. 1-18. URL

Context: El desenvolupament de la melodia alterna graus conjunts i salts, compàs ternari
amb figures rítmiques lligades al text, o sigui amb giusto sillabico, i començament
marcadament tètic; l'estructura és de tres frases ABB en el ritme i la melodia, però ABC en
el text i amb un significat poètic de nen de cicle mitjà.
Font: Pujol, Maria Antònia (2011). «Models d'interpretació de la cançó tradicional catalana
feta pels mestres especialistes de música a l'escola primària». Revista Catalana de Pedagogia
7. 471-485.
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tònica f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Primer grau i nota principal de la tonalitat.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)
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Equivalents:
Castellà tónica f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès tonic n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.) (2013).
Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès key-note n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: A més a més, l'harmonia d'aquests tres acords mostren la tristesa de dir adeu: fa
una harmonia de I-V-VI on el VI és el relatiu menor i substitueix l'acord de tònica.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.

108

tema m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Motiu melòdic d'una obra.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi melòdica)

Equivalents:
Castellà tema m. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès theme n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès subject n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Per exemple, en el segon tema del primer moviment l'acompanyament es basa en
la repetició d'acords a la mà esquerra.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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tempo m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Grau de velocitat en l'execució d'una obra o part d'obra.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà tempo m. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès tempo m. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès pace n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Remissions:
temps m. Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL(Sinònim)

Context: El tempo ha de ser viu i els cromatismes de la segona part poden simbolitzar els
esforços de la lluita, ja que arriben amb força al registre greu.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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ternari -ària adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Que està format per un nombre de subunitats divisible per tres.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà ternario -a adj. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la
música. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès ternary adj. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: Moltes de les melodies que s'han documentat oralment i de forma escrita no són a
ritme ternari de ball pla, aquest és el cas.
Font: Falcó, Anaís (2017). Patum: Música i festa [tesi doctoral]. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.
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tesi f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Part mètricament accentuada del compàs.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi rítmica)

Equivalents:
Castellà tesis f. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès these n. Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música.
València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Anglès thesis n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: De nou trobem un esperit integrador estrany en el panorama musical: les
complexes anàlisis de la Messe de la Pentecôte (1950), per a orgue, estan situades en un
volum que discuteix els conceptes d'arsi i de tesi, dels neumes gregorians, i de l'accentuació
de les frases de Mozart.
Font: Minguet, Vicent (2014). La construcció del significat en l'obra d'Olivier Messiaen:
«Saint François d'Assise», música de l'invisible [tesi doctoral]. València: Universitat de
València.
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textura f.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Aspecte resultant de l'ordenació i disposició de les veus i els elements harmònics,
melòdics i rítmics d'una obra.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (So)

Equivalents:
Castellà textura f. Bernal, Miguel ( 2019). «El círculo de quintas y el brujo de Vélez
Blanco: origen musical de la mística megalítica». Música: Revista del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid 26. 151-176.
Anglès texture n. Cambridge University Press (2022). Cambridge Dictionary. Cambridge:
Cambridge University Press. URL
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Context: Els canvis de to del jo poètic i la mètrica canviant dels versos queden reflectits a la
part b de la cançó, en una textura nova de l'acompanyament i en la modulació a una
tonalitat molt allunyada de l'original (mi m).
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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textura homofònica f.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Textura que presenta característiques relatives a l'homofonia.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (So)

Equivalents:
Castellà textura armónica f. Fessel, Pablo (2018). «El concepto de textura en la teoría de la
música norteamericana». Revista argentina de musicologia 7. 118-145.
Castellà textura homofónica f. Fessel, Pablo (2018). «El concepto de textura en la teoría de
la música norteamericana». Revista argentina de musicologia 7. 118-145.
Anglès homophonic texture n. Kokoras, Panayiotis (2005). «Towards a holophonic
musical texture». International Computer Music Conference Proceedings 2005. En línia a
URL

Remissions:
textura acòrdica Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona:
Grup Enciclopèdia Catalana. (Sinònim)

Context: Per altra banda, els moviments corals del compositor català presenten generalment
una textura homofònica. Aquesta característica s'observa igualment en molts cors d'oratoris
europeus, però també és veritat que en aquests darrers també hi sovinteja l'escriptura
contrapuntística i la fuga.
Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.
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textura polifònica f.
Font: Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música. Barcelona: Grup
Enciclopèdia Catalana.

Definició: Textura que presenta característiques relatives a la polifonia.
Font: Pròpia.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (So)

Equivalents:
Castellà textura polifónica f. Fessel, Pablo (2018). «El concepto de textura en la teoría de la
música norteamericana». Revista argentina de musicologia 7. 118-145.
Castellà textura contrapuntística f. Fessel, Pablo (2018). «El concepto de textura en la
teoría de la música norteamericana». Revista argentina de musicologia 7. 118-145.
Anglès polyphonic texture n. Kokoras, Panayiotis (2005). «Towards a holophonic musical
texture». International Computer Music Conference Proceedings 2005. En línia a URL

Remissions:
textura contrapuntística Enciclopèdia Catalana (1999). Gran enciclopèdia de la música.
Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana. (Sinònim)

Context: Ara bé, com havia detectat determinada crítica de la presó de lleida, Pahissa
construïa unes textures polifòniques complexes que li permetien utilitzar la majoria dels
instruments, inclosos els més greus, amb una definició melòdica i contrapuntística a la qual
el públic no estava acostumat.
Font: Rabaseda, Joaquim (2006). Jaume Pahissa. Un cas d'anàlisi musical [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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timbre m.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL

Definició: Qualitat d'un so que permet distingir-lo dels altres que tenen la mateixa altura i
intensitat.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua. Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (So)

Equivalents:
Castellà timbre m. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès tone-colour n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.
Anglès timbre n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.
Anglès colour n. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: Per poder parlar de característiques d'altura, intensitat i duració es necessita
comparar els sons i tenir referències d'altura, intensitat, duració i timbre. Aquestes
referències variaran també segons cada llenguatge musical.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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tonal adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Relatiu a la tonalitat.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà tonal adj. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès tonal adj. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Tot i tenir un centre tonal clar, es veu envoltat d'un paisatge harmònic atípic que
suggereix un altre marc estètic.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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tonalitat f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Conjunt de relacions melòdiques i harmòniques organitzades respecte a una nota.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (Anàlisi harmònica)

Equivalents:
Castellà tonalidad f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès tonality n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.)
(2013). Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
Anglès key n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.) (2013).
Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.
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Context: Dins l'aspecte de relacions entre tonalitats i temàtica de les poesies podem veure
una relació un altre cop entre la tonalitat de si m i la temàtica que abans s'ha anomenat amor
il·lusionant.
Font: Varas, Eric (2019). El vincle entre la música vocal i instrumental de J. Brahms [treball
de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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veu 1 f.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: So que es produeix en la laringe pel pas de l'aire expirat a través de les cordes
vocals, posades prèviament en contacte.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (So)

Equivalents:
Castellà voz f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en línia].
Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès voice n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.) (2013).
Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: En aquest exemple de Daniel en Babilonia s'observa que el material temàtic es
troba únicament a la veu; els instruments no participen en presentació dels diferents motius .
Font: Daufí, Xavier (2006). «Els oratoris catalans de finals del segle XVIII i principis del
XIX com a elements receptors del classicisme musical». Recerca Musicològica XVI. 65-96.
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veu 2 f.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Definició: Part d'un conjunt polifònic vocal o instrumental.
Font: Acadèmia Valenciana de la Llengua (2018). Vocabulari de la música. València:
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (So)

Equivalents:
Castellà voz f. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en línia].
Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès voice n. Kennedy, Joyce; Kennedy, Michael; Rutherford-Johnson, Tim (ed.) (2013).
Oxford dictionary of music. 6a ed. Oxford: Oxford University Press.

Context: Els instruments en negreta són els instruments melòdics solistes o principals; els
instruments en negreta cursiva són els que fan una veu que acompanya la principal, també
melòdica (en el cas d'un duet, els dos instruments s'han escrit en negreta) i els contratemes.
Font: Costal, Anna (2014). Les sardanes de Pep Ventura i la música popular a Catalunya
entre la restauració dels Jocs Florals i la Primera República (1859-1874) [tesi doctoral].
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
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vocal adj.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. edició [DIEC2].
Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. 2a URL

Definició: Relatiu a la veu humana.
Font: Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana. 2a edició
[DIEC2]. Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana. URL Adaptada per l'autora.

Àrea temàtica: Anàlisi musical (So)

Equivalents:
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Castellà vocal adj. Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española [en
línia]. Real Academia Española, 23.ª ed. URL
Anglès vocal adj. Braccini, Roberto (2009). Langenscheidt Praxiswörterbuch Musik
Italienisch-Englisch-Deutsch-Französisch. Berlín: Langenscheidt.

Context: Tot i que hi ha èpoques com la il·lustració on sembla que la música es desvincula
més de la paraula -ja que en aquesta època la música instrumental guanya terreny per sobre
de la música vocal-, no es deixa tampoc de banda el fenomen de la descripció musical,
considerant a més que el teatre i l'òpera van tenir una influència important sobre la música
instrumental del segle XVIII.
Font: Martínez, Sabina (2013). La descripció en música. Des del teclat de J. S. Bach fins al
piano de Debussy [treball de final de grau]. Barcelona: ESMUC.
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Introducció 
El Diccionari per a l’anàlisi musical és el resultat del treball de final de grau Sobre la 

necessitat d’obres lexicogràfiques especialitzades: Creació d’un diccionari d’anàlisi 

musical, elaborat durant el curs 2021–2022. L’objectiu principal d’aquest diccionari és 

recollir la terminologia usada per professionals i estudiants avançats de música en 

l’anàlisi d’obres musicals, així com facilitar la comprensió i producció de textos 

especialitzats en altres llengües. 

L’obra recull al voltant de 120 termes, i cada entrada inclou la denominació en català i 

els equivalents en castellà i anglès, així com una definició del terme. Els sinònims tenen 

una entrada independent que remet a la denominació principal.  

Aquest diccionari no hagués estat possible sense el suport d’Elisenda Bernal 

(professora agregada a la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge i membre 

d’INFOLEX i de l’Observatori de Neologia de la UPF),  que ha estat present durant el 

procés oferint consells i ha revisat lingüísticament el contingut del diccionari. També 

ha estat essencial la col·laboració de Vicent Minguet (membre del Departament 

d'Estudis Culturals i Musicals de l’ESMUC i cap del Departament de Llenguatge Musical 

i Harmonia de l’IEA Oriol Martorell), Dani Vidal (intèrpret i professor de piano i 

llenguatge musical al Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones de Barcelona) i Jaume 

Ayats (membre del Departament d’Art i de Musicologia de la UAB), que han ajudat a 

delimitar l’àmbit del diccionari i han participat en la revisió conceptual dels termes. 
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Arbre de camp 
 

1. Anàlisi 

1.1. Anàlisi estilística 

1.2. Anàlisi formal 

1.3. Anàlisi harmònica 

1.4. Anàlisi melòdica 

1.5. Anàlisi rítmica 

1.6. So                         
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Abreviatures utilitzades: 

adj.  

en  

es  

f.  

m.  

n.  

v.  

adjectiu 

anglès 

castellà 

nom femení 

nom masculí 

nom 

verb 
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A 
acèfal -a adj. Que comença després del 

primer temps fort del compàs. 

• es acéfalo -a 

• en acephalous 

acord m. Conjunt de diferents sons 

simultanis que es regeix per les 

regles de l’harmonia i l’acústica 

• es acorde 

• en chord 

acord augmentat m. Acord format per 

una tercera major i una quinta 

augmentada. 

• es acorde augmentado 

• en augmented triad 

acord de cinc sons m. Acord de novena. 

acord de dominant m. Acord que té 

com a fonamental la dominant de la 

tonalitat. 

• es acorde de dominante 

• en dominant chord 

acord de novena m. Acord de cinc 

notes separades per terceres. 

• es acorde de cinco sonidos 

• es acorde de novena 

• en ninth chord 

• en pentad 

acord de quarta m. Acord format per 

quartes superposades. 

• es acorde de cuarta 

• en quartal 

 

acord de sèptima m. Acord de quatre 

notes separades per terceres. 

• es acorde de sèptima 

• en seventh chord 

acord de sexta m. Acord en primera 

inversió. 

acord de sexta i quarta m. Acord en 

segona inversió. 

acord de subdominant m. Acord que té 

com a fonamental la subdominant de 

la tonalitat. 

• es acorde de subdominante 

• en subdominant chord 

acord de tònica m. Acord que té com a 

fonamental la tònica de la tonalitat. 

• es acorde de tónica 

• en tonic chord 

acord directe m. Acord en estat directe. 

acord disminuït m. Acord format per 

una tercera menor i una quinta 

disminuïda. 

• es acorde disminuido 

• en diminished triad 

acord en estat directe m. Acord sense 

inversió. 

• es acorde directo 

• en chord in root position 

acord en primera inversió m. Acord 

en què la nota més greu és la tercera 

i no la fonamental. 

• es acorde de sexta 

• es acorde en primera inversión 

• en first inversion 
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acord en segona inversió m. Acord en 

què la nota més greu és la quinta i no 

la fonamental. 

• es acorde de cuarta y sexta 

• es acorde en segunda inversión 

• en six-four chord 

acord major m. Acord format per una 

tercera major i una quinta justa. 

• es acorde mayor 

• en major chord 

• en major common chord 

acord menor m. Acord format per una 

tercera menor i una quinta justa. 

• es acorde menor 

• en minor chord 

• en minor common chord 

acord perfecte m. Acord d'una nota 

amb la seva tercera i quinta. 

• es acorde perfecto 

• es tríada 

• en common chord 

• en triad 

agògica f. Conjunt de lleugeres 

modificacions o de fluctuacions de 

ritme o de temps en la interpretació 

d'un fragment. 

• es agógica 

• en agogic 

anàlisi f. Estudi global o parcial d'una o 

més obres que té per finalitat 

determinar els diversos elements de 

què estan constituïdes i el paper que 

tenen aquests en la seva estructura. 

• es análisis 

• en analysis 

anàlisi descriptiva f. Anàlisi que té per 

finalitat determinar la significació 

d'una o més obres. 

• es análisis descriptivo 

• en descriptive analysis 

anàlisi estilística f. Anàlisi que té per 

finalitat determinar l'estil, gènere, 

època, ubicació geogràfica i context 

cultural d'una o més obres. 

• es análisis estilístico 

• en stylistic analysis 

anàlisi formal f. Anàlisi que té per 

finalitat determinar l'organització 

formal i la interacció dels elements 

constituents d'una o més obres 

• es análisis formal 

• en formal analysis 

anàlisi harmònica f. Anàlisi que té per 

finalitat determinar l'estructura 

harmònica d'una o més obres. 

• es análisis harmónico 

• en harmonic analysis 

anàlisi melòdica f. Anàlisi que té per 

finalitat estudiar els aspectes 

melòdics d'una o més obres. 

• es análisis melódico 

• en melodic analysis 

anàlisi musical f. Anàlisi. 

anàlisi rítmica f. Anàlisi que té per 

finalitat estudiar els aspectes rítmics 

d'una o més obres. 

• es análisis rítmico 

• en rhythmic analysis 
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anacrusi f. Nota o grup de notes sense 

accent, col·locades abans de la barra 

de compàs, just abans del primer 

temps fort del següent compàs. 

• es anacrusa 

• en anacrusis 

anacrúsic -a adj. Que comença amb una 

anacrusi. 

• es anacrúsico -a 

• es protético -a 

• en anacrusical 

analitzar v. Sotmetre una o més obres a 

una anàlisi. 

• es analitzar 

• en analyse 

armadura f. Conjunt de signes 

d'alteració posats en el pentagrama, 

després de la clau o en el transcurs 

d'una peça, que afecta totes les notes 

d'un fragment. 

• es armadura 

• en key signature 

arpegi m. Execució successiva de les 

notes d'un acord. 

• es arpegio 

• en arpeggio 

arsi f. Part mètricament no accentuada 

del compàs. 

• es arsis 

• en arsis 

ascendent adj. Dit d'una seqüència de 

notes, que presenta una gradació 

ascendent en què cada nota és més 

aguda que l'anterior. 

• es ascendente 

• en ascendint 

B 
binari -ària adj. Que està format per un 

nombre de subunitats divisible per 

dos. 

• es binario -a 

• en binary 

 

C 
cadència f. Fórmula melòdica o 

harmònica que es troba al final d'una 

frase i que dona la impressió d'una 

conclusió momentània o permanent. 

• es cadencia 

• en cadence 

• en close 

cadència autèntica f. Cadència que va 

de la dominant a la tònica de la 

tonalitat. 

• es cadencia auténtica 

• en authentic cadence 

• en full close 

• en perfecte cadence 

cadència plagal f. Cadència que va de la 

subdominant a la tònica de la 

tonalitat. 

• es cadencia plagal 

• en plagal cadence 
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cadència trencada f. Cadència que va 

de la dominant a un altre grau de la 

tonalitat que no sigui la tònica. 

• es cadencia deceptiva 

• es cadencia rota 

• en deceptive cadence 

• en delusive cadence 

• en interrupted cadence 

cercle de quintes m. Sèrie que 

organitza els dotze graus de l'escala 

cromàtica en intervals de quinta 

justa i que es representa amb forma 

de cercle tancat. 

• es círculo de quintas 

• en circle of fifths 

compàs m. Unitat de mesura del temps 

musical en funció de l'ocurrència 

regular dels accents, i representat 

gràficament entre dues ratlles 

verticals sobre el pentagrama. 

• es compás 

• en bar 

• en measure 

composició f. Obra1. 

contrapunt m. Polifonia. 

cromàtic -a adj. Que procedeix per 

semitons. 

• es cromático -a 

• en chromatic 

cromatisme m. Qualitat de cromàtic. 

• es cromatismo 

• en chromaticism 

 

D 
descendent adj. Dit d'una seqüència de 

notes, que presenta una gradació 

descendent en què cada nota és més 

greu que l'anterior. 

• es descendente 

• en descending 

desenvolupament m. Secció d'una 

obra en què es tracten els elements 

temàtics presentats a l'exposició per 

donar una sensació d'expansió o 

d'exploració. 

• es desarrollo 

• en development 

diatònic -a adj. Que procedeix segons la 

successió natural dels tons i semitons 

de la gamma sense modificacions 

cromàtiques. 

• es diatónico -a 

• en diatonicç 

dinàmica f. Valor relatiu de la intensitat 

sonora en una obra. 

• es dinámica 

• en dynamics 

dissonància f. Combinació inharmònica 

de sons successius o simultanis. 

• es disonancia 

• en dissonance 

dominant f. Cinquè grau. 

• es dominante 

• en dominant 
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E 
enharmònic -a adj. Dit d'una nota, que 

té el mateix so que una altra, però un 

nom diferent. 

• es enarmónico -a 

• en enharmonic 

enharmonia f. Qualitat d'enharmònic. 

• es enarmonía 

• en enharmony 

escala f. Successió de notes disposades 

segons un mode o sistema 

determinat. 

• es escala 

• en scale 

escala cromàtica f. Escala formada per 

dotze notes disposades en semitons. 

• es escala cromática 

• en chromatic scale 

escala de tons f. Escala de tons sencers. 

escala de tons sencers f. Escala 

formada per sis notes separades per 

tons. 

• es escala hexatonal 

• en whole-tone scale 

escala diatònica f. Escala formada per 

set notes disposades en cinc tons i 

dos semitons. 

• es escala diatónica 

• es escala natural 

• en diatonic scale 

escala hexàtona f. Escala de tons 

sencers. 

escala hexatònica f. Escala de tons 

sencers. 

escala major f. Escala diatònica amb el 

primer semitò entre el tercer i el 

quart grau i el segon entre el setè i el 

vuitè. 

• es escala mayor 

• en major scale 

escala menor f. Escala diatònica amb el 

primer semitò entre el segon i el 

tercer grau, i el segon variable. 

• es escala menor 

• en minor scale 

escala natural f. Escala diatònica. 

escala pentatònica f. Escala formada 

per cinc notes en l'àmbit d'una 

octava. 

• es escala pentatònica 

• en five-tone scale 

• en pentatonic scale 

estructura f. Esquema d'ordenació de 

les parts d'una obra. 

• es estructura 

• en construction 

• es structure 

estructura formal f. Estructura. 

exposició f. Secció d'una obra en què es 

presenten el tema, la melodia o els 

diferents elements temàtics. 

• es exposición 

• en exposition 
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F 
fórmula cadencial f. Successió d'acords 

que formen una cadència. 

• es fórmula cadencial 

• en cadence formula 

final m. Conjunt de notes finals d'una 

melodia. 

• es final 

• en ending 

final femení m. Final que acaba en un 

temps dèbil. 

• es final femenino 

• en feminine ending 

final masculí m. Final que acaba en un 

temps fort. 

• es final masculino 

• en masculine ending 

fonamental1 f. Nota principal d'una 

escala o tonalitat. 

• es fundamental 

• en fundamental note 

fonamental2 f. Nota més greu d'un 

acord sense inversió. 

• es fundamental 

• en fundamental 

forma f. Estructura que presenta una 

obra. 

• es forma 

• en form 

fragment m. Segment d'una obra. 

• es fragmento 

• en extract 

• en fragment 

frase f. Part d'una obra constituïda per 

un o més motius i que acaba amb una 

cadència. 

• es frase  

• es frase musical 

• en phrase 

frase musical f. Frase. 

G 
gènere m. Gènere musical. 

gènere musical m. Categoria que 

agrupa obres amb afinitats musicals 

o extramusicals compartides. 

• es género 

• es género musical 

• en musical genre 

grau m. Nota que forma part de l'escala 

diatònica i genera un acord tríada. 

• es grado 

• en degree 

H 
harmonia1 f. Acord de sons agradables 

a l'orella. 

• es armonía 

• en harmony 

harmonia2 f. Estructura d'una peça 

musical en allò que es refereix a la 

composició, progressió i modulació 

dels acords. 

• es armonía 

• en harmony 
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harmonia3 f. Disciplina que estudia 

l'harmonia. 

• es armonía 

• en harmony 

harmònic -a adj. Relatiu a l'harmonia. 

• es armónico -a 

• en harmonic 

homofonia f. Obra a veus iguals o 

mixtes quan és en acords compactes, 

nota contra nota i al mateix ritme. 

• es homofonía 

• en homophony 

 

I 
ictus m. Accent principal inicial i final 

d'una frase. 

• es ictus 

• en ictus 

inici m. Conjunt de notes inicials d'una 

melodia. 

• es inicio 

• en beginning 

instrumentació f. Acció o efecte 

d'instrumentar. 

• es instrumentación 

• en instrumentation 

instrumental adj. Dit d'una obra, que 

està destinada a ser interpretada 

només amb instruments. 

• es instrumental 

• en instrumental 

 

interval m. Distància existent entre 

dues notes. 

• es intervalo 

• en interval 

inversió f. Ordenació d'un acord de 

manera que la nota més greu no 

coincideix amb la fonamental. 

• es inversión 

• en inversion 

 

M 
major adj. Dit d'un interval, que és 

format per sons situats a la distància 

d'un to, de dos tons, de quatre tons i 

un semitò diatònic, o de cinc tons i un 

semitò. 

• es mayor 

• en major 

melòdic -a adj. Relatiu a la melodia. 

• es melódico -a 

• en melodic 

melodia f. Successió de sons de diferent 

altura que formen un conjunt i tenen 

un sentit musical. 

• es melodía 

• en melody 

• en tune 

menor adj. Dit d'un interval, que és 

format per un semitò de menys que 

l'interval major corresponent. 

• es menor 

• en minor 
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mode m. Disposició dels tons i dels 

semitons dins d'una escala. 

• es modo 

• en mode 

mode major m. Mode que empra 

l'escala major. 

• es modo mayor 

• en major mode 

mode menor m. Mode que, amb la 

mateixa armadura que el seu relatiu 

major, se situa a una tercera menor 

més avall. 

• es modo mayor 

• en minor mode 

modulació f. Procediment de transició 

d'una tonalitat a una altra. 

• es modulación 

• en modulation 

motiu m. Part amb sentit musical més 

elemental, i, per tant, no 

descomponible en unitats més 

petites que el mantinguin. 

• es motivo 

• en motif 

moviment m. Part d'una obra musical, 

amb un grau d'autonomia suficient 

per a poder ser considerada 

individualment. 

• es movimiento 

• en moviment 

 

 

O 
obra1 f. Producció musical de caràcter 

creatiu. 

• es composición 

• es obra 

• es pieza 

• en composition 

• en work 

 

obra2 f. Conjunt d'obres d'un 

compositor. 

• es obra 

• en work 

organització formal f. Forma. 

orquestral adj. Dit d'una obra, que està 

destinada a ser interpretada per una 

orquestra. 

• es orquestal 

• en orchestral 

 

P 
part1 f. Cadascuna de les divisions 

possibles d'una obra. 

• es parte 

• en part 

part2 f. Cadascuna de les línies musicals, 

veus i instruments, inclosos en la 

partitura d'una obra musical. 

• es parte 

• en part 
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passatge m. Fragment breu d'una obra 

musical. 

• es pasaje 

• en passage 

peça f. Obra1. 

pèntada f. Acord de novena.  

període m. Part d'una obra composta 

de dues o més frases. 

• es periodo 

• es período 

• en period 

polifonia f. Obra en què se superposen 

parts melòdicament independents. 

• es contrapunto 

• es polifonía 

• en counterpoint 

• en poliphony 

 

R 
reexposició f. Secció d'una obra que 

reprèn els elements temàtics de 

l'exposició. 

• es reexposición 

• en recapitulation 

relatiu -iva adj. Que té la mateixa 

armadura que una altra tonalitat, 

essent l'una major i l'altra menor. 

• es relativo -a 

• en relative 

 

 

ritme m. Proporció que s'estableix 

entre els accents, les pauses i les 

repeticions de diversa duració en una 

obra. 

• es ritmo 

• en rhythm 

ritme harmònic m. Ritme que es 

desprèn de les figures associades a 

cadascuna de les successions 

d'acords. 

• es ritmo harmónico 

• en harmonic rhythm 

rítmic -a adj. Relatiu al ritme. 

• es rítmico -a 

• en rhythmic 

rítmica f. Ritme. 

S 
secció f. Part rellevant d'una obra des 

del punt de vista estructural. 

• es sección 

• en section 

semicadència f. Cadència que va d'un 

grau qualsevol a la dominant de la 

tonalitat. 

• es cadencia de dominante 

• es cadencia suspendida 

• es semicadència 

• en delayed cadence 

• en half cadence 

subdominant f. Quart grau. 

• es subdominante 

• en subdominant 
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T 
tema m. Motiu melòdic d'una obra. 

• es tema 

• en subject 

• en theme 

tempo m. Grau de velocitat en 

l'execució d'una obra o part d'obra. 

• es tempo 

• en pace 

• en tempo 

temps m. Tempo. 

ternari -ària adj. Que està format per 

un nombre de subunitats divisible 

per tres. 

• es ternario -a 

• en ternary 

tesi f. Part mètricament accentuada del 

compàs. 

• es tesis 

• en these 

• en thesis 

tètic -a adj. Que comença al primer 

temps fort del compàs. 

• es tésico 

• es tético 

• en thetic 

textura f. Aspecte resultant de 

l'ordenació i disposició de les veus i 

els elements harmònics, melòdics i 

rítmics d'una obra. 

• es textura 

• en texture 

textura acòrdica f. Textura 

homofònica. 

textura contrapuntística f. Textura 

polifònica. 

textura homofònica f. Textura que 

presenta característiques relatives a 

l'homofonia. 

• es textura armónica 

• es textura homofónica 

• en homophonic texture 

textura polifònica f. Textura que 

presenta característiques relatives a 

la polifonia. 

• es textura contrapuntística 

• en textura polifónica 

• en polyphonic texture 

timbre m. Qualitat d'un so que permet 

distingir-lo dels altres que tenen la 

mateixa altura i intensitat. 

• es timbre 

• en colour 

• en timbre 

• en tone-colour 

tonal adj. Relatiu a la tonalitat. 

• es tonal 

• en tonal 

tonalitat f. Conjunt de relacions 

melòdiques i harmòniques 

organitzades respecte a una nota. 

• es tonalidad 

• en key 

• en tonality 

 

 



98 
 

tònica f. Primer grau i nota principal de 

la tonalitat. 

• es tónica 

• en key note 

• en tonic 

tríada f. Acord perfecte. 

V 
veu1 f. So que es produeix en la laringe 

pel pas de l'aire expirat a través de 

les cordes vocals, posades 

prèviament en contacte. 

• es voz 

• en voice 

veu2 f. Part d'un conjunt polifònic vocal 

o instrumental. 

• es voz 

• en voice 

vocal adj. Relatiu a la veu humana. 

• es vocal 

• en vocal 
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Apèndix 1. índex castellà 

A 
acéfalo -a acèfal -a 

acorde acord 

acorde aumentado acord augmentat 

acorde de cinco sonidos acord de novena 

acorde de cuarta acord de quarta 

acorde de cuarta y sexta acord en segona 

inversió 

acorde de dominante acord de dominant 

acorde de novena acord de novena 

acorde de séptima acord de sèptima 

acorde de sexta acord en primera inversió 

acorde de subdominante acord de 

subdominant 

acorde de tònica acord de tònica 

acorde directo acord en estat directe 

acorde disminuido acord disminuït 

acorde en primera inversión acord en 

primera inversió 

acorde en segunda inversión acord en 

segona inversió 

acorde mayor acord major 

acorde menor acord menor 

acorde perfecto acord perfecte 

agógica agògica 

anacrusa anacrusi 

anacrúsico -a anacrúsic -a 

 

análisis anàlisi 

análisis descriptivo anàlisi descriptiva 

análisis estilístico anàlisi estilística 

análisis formal anàlisi formal 

análisis harmónico anàlisi harmònica 

análisis melódico anàlisi melòdica 

análisis rítmico anàlisi rítmica 

analitzar analitzar 

armadura armadura 

armonía harmonia1, harmonia2, harmonia3 

armónico -a harmònic -a 

arpegio arpegi 

arsis arsi 

ascendente ascendent 

B 
binario -a binari -ària 

C 
cadencia cadència 

cadencia auténtica cadència autèntica 

cadencia de dominante semicadència 

cadencia deceptiva cadència trencada 

cadencia plagal cadència plagal 

cadencia rota cadència trencada 
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cadencia suspendida semicadència 

círculo de quintas cercle de quintes 

compás compàs 

composición obra1 

contrapunto polifonia 

cromático cromàtic 

cromatismo cromatisme 

D 
desarrollo desenvolupament 

descendente descendent 

diatónico diatònic 

dinámica dinàmica 

disonancia dissonància 

dominante dominant 

E 
enarmonía enharmonia 

enarmónico -a enharmònic -a 

escala escala 

escala cromática escala cromàtica 

escala diatónica escala diatònica 

escala hexatonal escala de tons sencers 

escala mayor escala major 

escala menor escala menor 

escala natural escala diatònica 

escala pentatónica escala pentatònica 

estructura estructura 

exposición exposició 

F 
final final 

final femenino final femení 

final masculino final masculí 

forma forma 

fórmula cadencial fórmula cadencial 

fragmento fragment 

frase frase 

frase musical frase 

fundamental fonamental1, fonamental2 

G 
género gènere musical 

género musical gènere musical 

grado grau 

H 
homofonía homofonia 

I 
ictus ictus 

inicio inici 

instrumentación instrumentació 

instrumental instrumental 

intervalo interval  

inversión inversió 
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M 
mayor major 

melodía melodia 

melódico -a melòdic -a 

menor menor 

modo mode 

modo mayor mode major 

modo menor mode menor 

modulación modulació 

motivo motiu 

movimiento moviment 

O 
obra obra1, obra2 

orquestal orquestral 

P 
parte part1, part2 

pasaje passatge 

periodo període 

período període 

pieza obra1 

polifonía polifonia 

protético -a anacrúsic -a  

 

R 
reexpoxición reexposició 

relativo -a relatiu -va 

rítmico -a rítmic -a 

ritmo ritme 

ritmo armónico ritme harmònic 

S 
sección secció 

semicadencia semicadència 

subdominante subdominant 

T 
tema tema 

tempo tempo 

ternario -a ternari -ària 

tésico -a tètic -a 

tesis tesi 

tético -a tètic -a 

textura textura 

textura armónica textura homofònica 

textura contrapuntística textura 

polifònica 

textura homofónica textura homofònica 

textura polifónica textura polifònica 

timbre timbre 

tonal tonal 

tonalidad tonalitat 
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tónica tònica 

tríada acord perfecte 

V 
vocal vocal 

voz veu1, veu2 
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Apèndix 2. índex anglès 

A 
acephalous acèfal 

agogic agògica 

anacrusical anacrúsic -a 

anacrusis anacrusi 

analyse analitzar 

analysis anàlisi 

arpeggio arpegi 

arsis arsi 

ascending ascendent 

augmented triad acord augmentat 

authentic cadence cadència autèntica 

B 
bar compàs 

beginning inici 

binary binari -ària 

C 
cadence cadència 

cadence formula fórmula cadencial 

chord acord 

chord in root position acord en estat 

directe 

chromatic cromàtic 

chromatic scale escala cromàtica 

 

chromaticism cromatisme 

circle of fifths cercle de quintes 

close cadència 

colour timbre 

common chord acord perfecte 

composition obra1 

construction estructura 

counterpoint polifonia 

D 
deceptive cadence cadència trencada 

degree grau 

delayed cadence semicadència 

delusive cadence cadència trencada 

descendint descendent 

descriptive analysis anàlisi descriptiva 

development desenvolupament 

diatonic diatònic 

diatonic scale escala diatònica 

diminished triad acord disminuït 

dissonance dissonància 

dominant dominant 

dominant chord acord de dominant 

dynamics dinàmica 
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E 
ending final 

enharmonic enharmònic -a 

enharmony enharmonia 

exposition exposició 

extract fragment 

F 
feminine ending final femení 

first inversion acord en primera inversió 

five-tone scale escala pentatònica 

form forma 

formal analysis anàlisi formal 

fragment fragment 

full close cadència autèntica 

fundamental fonamental2 

fundamental note fonamental1 

H 
half cadence semicadència 

harmonic harmònic -a 

harmonic analysis anàlisi harmònica 

harmonic rhythm ritme harmònic 

harmony harmonia1, harmonia2, 

harmonia3 

homophonic texture textura homofònica 

homophony homofonia 

 

I 
ictus ictus 

instrumental instrumental 

instrumentation instrumentació 

interrupted cadence cadència trencada 

interval interval 

inversion inversió 

key tonalitat 

key signature armadura 

key-note tònica 

M 
major chord acord major 

major common chord acord major 

major mode mode major 

major scale escala major 

masculine ending final masculí 

mayor major 

measure compàs 

melodic analysis anàlisi melòdica 

melodic melòdic -a 

melody melodia 

minor chord acord menor 

minor common chord acord menor 

minor menor 

minor mode mode menor 

minor scale escala menor 

mode mode 
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modulation modulació 

motif motiu 

moviment moviment 

musical genre gènere musical 

N 
ninth chord acord de novena 

O 
orchestral orquestral 

P 
pace tempo 

part part1, part2 

passage passatge 

pentad acord de novena 

pentatonic scale escala pentatònica 

perfect cadence cadència autèntica 

period període 

phrase frase 

plagal cadence cadència plagal 

polyphonic texture textura polifònica 

polyphony polifonia 

Q 
quartal acord de quarta 

R 
recapitulation reexposició 

relative relatiu -va 

rhythm ritme 

rhythmic analysis anàlisi rítmica 

rhythmic rítmic -a 

S 
scale escala 

section secció 

seventh chord acord de sèptima 

six-four chord acord en segona inversió 

structure estructura 

styilistic analysis anàlisi estilística 

subdominant chord acord de 

subdominant 

subject tema 

T 
tempo tempo 

ternary ternari -ària 

texture textura 

theme tema 

these tesi 

thesis tesi 

thetic tètic -a 

timbre timbre 

tonal tonal 
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tonality tonalitat 

tone-colour timbre 

tonic chord acord de tònica 

tonic tònica 

triad acord perfecte 

V 
vocal vocal 

voice veu1, veu2 

W 
whole-tone scale escala de tons sencers 

work obra1, obra2 
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