
UNITAT 4: FORMA MUSICAL

Les composicions musicals també tenen una FORMA o ESTRUCTURA que ens permet conèixer les 
seues característiques. El compositor es qui decideix quan i on sonarà cada tema musical. 

La forma musical és la manera d’organitzar les idees musicals dins d’una composició musical (la 
seua estructura).

En música la FORMA o estructura es representa amb les lletres de l’abecedari: A, B, C, …

PROCEDIMENTS COMPOSITIUS

Per donar FORMA a una composició musical utilitzem diferents procediments compositius:

• REPETICIÓ: repetir el mismo tema musical de nuevo.  Se representa utilizando la misma: AA

• CONTRAST: utilitzar un tema diferent que contraste amb l’anterior. Es representa utilitzant 
una lletra diferent: AB

• VARIACIÓ: repetir el mateix tema però amb alguna variació. Es representa utilitzant la 
mateixa lletra però amb un apòstrof: AA’

ALGUNES FORMES MUSICALS

Al llarg de la història de la música, els compositors han creat una gran varietat de formes 
musicals. Moltes d’elles han romàs como a models per als compositors d’èpoques posteriors. 

Com ja hem dit, la combinació de distintes idees musicals (A, B, C, …) poden originar diferents 
formes, que sempre es generen basant-se en els principis de repetició, contrast i variació. 
Algunes d’estes formes són:

FORMA ESTRÒFICA: consisteix en una frase o secció musical que es repeteix. Es freqüent 
trobar-la en moltes cançons populares. Es la forma musical més simple i es representa: AAA…

FORMA BINÀRIA: està composta per dos seccions musicals diferents, és a decir, es basa en el 
contrast d’idees musicals distintes (A i B). Les seccions poden repetir-se, però la forma musical 
no varia. Es representa: AB o AABB. 



FORMA TERNÀRIA: està composta per tres seccions. La primera i la segona són contrastants, 
mentre que la tercera sol ser una repetició o variació de la primera. La seua representació 
seria: ABA o ABA’.

RONDÓ: s’hi alterna una tornada o secció A amb altres seccions diferents (B, C, D,…). Esta forma 
es caracteritza per la repetició i el contrast. Cal destacar que sempre acaba amb el tema A. Es 
representa: ABACAD…A

A més, en moltes composicions musicals podem trobar una INTRODUCCIÓ i la CODA.

INTRODUCCIÓ: és un fragment musical que precedeix l’obra per preparar l’entrada del tema 
principal.

CODA: és un fragment que s’afig al final de l’obra i acentua la sensació de fi. 

FORMA EN LA MÚSICA POPULAR URBANA: 

INTRODUCCiÓ: prepara, musicalment, l’ambient de la cançó al principio d’aquesta.

ESTROFA: conta la història o argument de la cançó. Al llarg de la cançó solen haver-n´hi unes 
quantes, separades per la tornada.

PONT: és una part musical que serveix d’enllaç entre l’estrofa i la tornada. Sol ser més curta 
que aquestes. 

TORNADA: en aquesta part s’expressa el sentimient general de la cançó. Apareix varies vegades  
al llarg de la mateixa i sol utilizar-se per acabar, repetint-lo varies vegades. És la secció més 
apegalosa i cridanera de la cançó. 

SOLO: part musical en què un instrument improvisa una melodia. 

INTERLUDI: qualsevol part instrumental que no siga la introducción o la coda, i que no siga 
improvisada.

CODA: part final que serveix com conclusió de la cançó. 



PARTS DE LA CANÇÓ

PARTS VOCALS PARTS INSTRUMENTALS

Estrofa Pont Tornada Introducció Solo Interludi Coda


