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TEORIA MUZICII DE LICEU 
 

CLASA IXª 

CONDIŢIILE NATURALE ŞI  FORŢELE CARE ACŢIONEAZĂ  
ÎN PROCESUL VIBRĂRII  CORPURILOR 

În procesul vibrării acţionează următoarele forţe care constituie condiţiile naturale pentru 
producerea fenomenului: 

1. Forţa de excitaţie (de impulsie) a mişcării vibratorie de către un agent oarecare care răspunde 
de declanşarea şi întreţinerea fenomenului. 

2. Forţa de elasticitate a materiei moleculare ce compune corpurile respective determinând 
capacitatea lor oscilatorie. 

3. Forţa de frânare a mişcării vibratorii şi readucerea corpului vibrator în starea iniţială de repaus 
după legea universală a gravitaţiei proprii oricărei mişcări. 

LEGI FIZICE CARE STAU LA BAZA FENOMENULUI PRODUCERII VIBRAŢIILOR 

Mişcarea vibratorie se produce după legi fizice obiective (naturale) ce pot fi analizate 
dacă urmărim desfăşurarea lor în oscilaţiile unui pendul (figura 1), corp vibrator având un 
capăt fix A, iar celălalt mobil B, în poziţia de repaus sau de echilibru numită în fizică şi 
poziţia zero. 

Dacă pendulul este pus în mişcare de către o forţă oarecare, el 
părăseşte poziţia de repaus efectuând o serie de oscilaţii în jurul 
acestei poziţii, până ce va reveni la starea iniţială de nemişcare 
(figura 2). Oscilaţia (vibraţia) se consideră simplă dacă deplasarea 
pendulului s-a efectuat într-o singură direcţie faţă de poziţia zero (la stânga 
sau la dreapta). 

Fig.1

B—B1—B = B—B2—B = vibraţie simplă 

Oscilaţia (vibraţia) se consideră dublă sau completă 
în cazul că deplasarea pendulului se efectuează 

simetric, în ambele direcţii ale poziţiei zero (ca în cazul figurii 3): 

Fig.2 

B—B1—B—B2—B 
vibraţie dublă sau complexă 

Fig.3 
MIŞCAREA VIBRATORIE AMORTIZATĂ ŞI NEAMORTIZATĂ 

Mişcarea vibratorie, dacă nu este întreţinută în mod continuu, scade sub acţiunea de frânare şi 
frecare cu aerul, micşorându-se treptat până la stingere în poziţia zero, caz în care se consideră 
mişcare vibratorie amortizată (1). Dacă mişcarea vibratorie este întreţinută printr-o forţă de 
excitaţie oarecare, ea îşi păstrează amplitudinea 
constantă în timp, numindu-se mişcare vibratorie 
neamortizată (2). 

PERIOADA VIBRATORIE 

Timpul în care se produce o vibraţie dublă se 
numeşte perioadă (T), unitatea prin care se măsoară 
fiind secunda. Vibraţiile produc sunete audibile 
numai dacă perioada (T) este foarte scurtă: minim 16 vibraţii/sec. Fig.4
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ELONGAŢIA 

Distanţa la care se află, la un moment dat, corpul aflat în vibraţie faţă de poziţia zero, poartă în 
ştiinţă numele de elongaţie (notat cu E). Ea se măsoară prin unghiul format între poziţia zero şi una 
din poziţiile la care a ajuns corpul sonor în timpul vibrării. 

E1 = <BAE1  

E2 = <BAE2  

E3 = <BAE3 

ALTE FORME ALE VIBRAŢIEI SONORE 

Legile fizice sunt aceleaşi şi în cazul că fenomenul se petrece la un corp 
sonor – o coardă – deosebindu-se doar prin 
forma ca de fus a vibraţiei (figura 6). Fig.5 

Fig.6 VENTRE ŞI NODURI 

Punctul maxim de depărtare la care ajunge desenul vibraţiei unei coarde faţă de poziţia zero se 
numeşte ventru (v), iar punctul fix al acestui desen poartă numele de nod (n). 

 
 

 

coardă vibrând în toată 
lungimea sa 

coardă vibrând şi în segmente 
Fig.7/8 

MODALITĂŢILE PRIN CARE UN CORP SONOR POATE FI ACŢIONAT PENTRU 
A PRODUCE VIBRAŢIILE 

 prin frecare — instrumentele cu coarde 

 prin suflu — vocea şi instrumentele de suflat din lemn sau metal precum şi orga sau harmoniul 

 prin ciupire — harpa şi instrumentele din familia chitarei 

 prin apăsare, atingere (tuşeu) şi lovire — instrumentele cu claviatură din familia pianului şi 
instrumentele de percuţie 

 pe cale electrică şi electronică — în laboratoare speciale 

CORPURI SONORE DE CARE SE SERVEŞTE MUZICA 

În natură există numeroase surse generatoare de sunete. Muzica însă foloseşte cu precădere 
coardele, coloanele de aer, diferite membrane, plăci şi bare metalice sau din lemn precum şi 
“instrumentele” electrice/electronice. Un loc aparte ca sursă sonoră pentru muzică îl constituie – 
încă de la începuturile acestei arte – vocea. 

UNDE SONORE 

Un corp sonor, când vibrează, pune în mişcare moleculele din mediul său ambiant — solid, 
lichid sau gazos — transmiţând fenomenul din aproape în aproape către alte şi alte straturi 
moleculare ale mediului. 

Au loc, în felul acesta, condensări şi dilatări periodice ale mediului denumite în fizică unde, 
formă sub care vibraţiile acustice (sonore) ajung până la aparatul nostru auditiv. Regiunea mediului 
aflat în stare de vibraţie poartă numele de câmp acustic.  
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O condensare urmată de o dilatare corespunde fizic unei vibraţii duble. 

Unda sonoră se caracterizează şi se defineşte prin lungimea de undă, viteza de propagare şi 
calităţile fizice ale vibraţiei: frecvenţa, continuitatea, amplitudinea şi forma spectrală. 

LUNGIMEA DE UNDĂ 

Se numeşte lungime de undă distanţa dintre două condensări şi dilatări identice ale mediului. 
Lungimea de undă se exprimă în metri şi centimetri şi serveşte pentru stabilirea vitezei de propagare 
a sunetului. 

VITEZA DE PROPAGARE A SUNETULUI (SIMBOL C) 

În funcţie de structura mediului ambiant şi de gradul de transmisibilitate al acestuia, viteza cu 
care se propagă undele sonore variază, conform cu datele următoare: 

 în aer cu o viteză de cca 340 m/sec. 

 în mediul solid (metal, lemn, pământ) cu o viteză de cca 3000–5000 m/sec. 

 în apă cu o viteză de cca 1450 m/sec. 

Mediul, în ansamblul lui, rămâne mobil, transmiţând doar mişcarea vibratorie (ondulatorie) prin 
deformările ce le suportă straturile moleculare învecinate. 

ENUNŢAREA CELOR PATRU CALITĂŢI ALE MATERIEI SONORE 

Un sunet se deosebeşte de altul prin cele patru calităţi naturale: frecvenţa, continuitatea în timp, 
amplitudinea şi forma vibratorie spectrală (compoziţie în armonie). În procesul de prelucrare de 
către organul auditiv (procesul fiziologic) frecvenţa devine înălţime sonoră, continuitatea în timp 
durată, amplitudinea devine intensitate, iar forma vibratorie spectrală se percepe ca timbru. 

FRECVENŢA SONORĂ (ÎNĂLŢIMEA) 

Frecvenţa unui sunet (simbol N) se defineşte prin numărul de vibraţii duble (complete) 
efectuate de corpul vibrator, într-un timp dat, de regulă într-o secundă. Ea se măsoară prin unităţi 
denumite în fizică herzi (Hz) sau – după varianta engleză – în cicluri per secundă (cps).  

1 Hz – respectiv 1 cps – este egal cu o vibraţie dublă (1 Hz = 1 vibraţie dublă).  

Frecvenţa se află în raport direct proporţional cu înălţimea sonoră; cu cât frecvenţa este mai 
mare, cu atât şi sunetul produs este mai acut şi viceversa. Dacă două sunete au aceeaşi frecvenţă, 
acestea se aud la unison.  

Calculul tuturor frecvenţelor (înălţimilor) se porneşte de la sunetul La (= 440 Hz) care a fost 
stabilit, prin convenţii internaţionale, drept diapazon oficial pentru construcţia şi acordajul tuturor 
instrumentelor muzicale, precum şi pentru imprimările radiofonice sau a celor de pe CD.  

Ne putem imagina cât de mari ar fi inconvenienţele, încurcările şi neplăcerile ce ar surveni, în 
interpretarea operelor de artă, dacă acordajul instrumentelor muzicale n-ar porni de la acelaşi sunet 
etalon La obligatoriu pentru toate ţările. Într-o orchestră simfonică sunetul–diapazon este intonat 
de către oboi pentru acordarea celorlalte instrumente, înainte de a începe să concerteze. 

CONTINUITATEA ÎN TIMP (DURATA) 

Vibraţiile corpurilor, pentru a produce, consumă un anume interval de timp ce poate fi mai 
mare sau mai mic pe scara valorilor temporare. Numim această calitate a vibraţiilor continuitate în 
timp percepută de auzul nostru drept durată, a cărei măsurare se face prin unităţi ale timpului solar: 
minute, secunde sau subdiviziuni ale acestora. 
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AMPLITUDINEA (INTENSITATEA) 

Elongaţia (depărtarea) maximă pe care o efectuează mişcarea vibratorie faţă de poziţia zero 
poartă numele de amplitudine pe care o percepem auditiv ca intensitate. Ea se măsoară prin 
unităţile denumite în fizică foni sau, în versiunea 
engleză, prin decibeli (1 fon = 1 dB).  

Amplitudinea se află în raport direct proporţional 
cu intensitatea sonoră; cu cât amplitudinea vibraţiilor 
este mai mare, cu atât intensitatea creşte şi viceversa. 

În figura 6 amplitudinea din exemplul 1 este mai 
mare decât cea din exemplul 2. 

FORMA SPECTRALĂ A VIBRAŢIILOR (TIMBRUL). REZONANŢA NATURALĂ 

Ceea ce noi auzim şi numim “sunet” este în realitate efectul mai multor sunete generale de 
formă spectrală a vibraţiilor.  

După cum este dovedit pe cale ştiinţifică, în fizică, cu corp sonor — spre exemplu o coardă — 
dacă este pusă în mişcare, vibrează nu numai în toată lungimea sa, producând sunetul fundamental 
— auzit de noi ca unul singur — ci concomitent vibrează şi în părţi sau segmente (jumătăţi, treimi, 
pătrimi, etc). Vibraţiile parţiale produc segmentele lor proprii — de frecvenţe mai înalte şi intensităţi 
mai mici — ce se suprapun celui fundamental, numindu-se, din această cauză, sunete armonice, 
concomitente sau parţiale. 

ARMONICELE SUNETULUI FUNDAMENTAL DO 

Sunetele armonice se produc la intervale fixe şi într-o ordine anumită de succesiuni. Ca număr 
ele sunt infinite; pentru demonstraţie teoretică se folosesc însă numai primele 16 armonice: 

 

SUNET MUZICAL ŞI ZGOMOT 

Un sunet se consideră muzical în cazul că are înălţime 
precisă, fiind efectul vibraţiilor regulate şi periodice 
(omogene) ale corpurilor sonore. Iată expresia grafică a 
sunetului sonor: 

Fig.9

Fig.10

Fig.11
SENZAŢIA DE SUNET 

Din punct de vedere fiziologic, sunetul constituie senzaţia produsă asupra organului auditiv de 
către vibraţiile materiale ale corpurilor impulsionate din afară pe calea undelor atmosferice. 
Noţiunea de sunet este, în consecinţă, de ordin fiziologic, în natură corespunzându-i vibraţiile 
corpurilor elastice. 

MECANISMUL AUDIŢIEI 

Mişcările vibratorii ajunse pe calea undelor la urechea noastră impulsionează timpanul care, 
fiind şi el corp elastic, vibrează la unison cu sursa sonoră. De aici impulsurile vibratorii se transmit 
urechii interne unde se află fibrele Corti (cca 25,000 la număr) — un fel de filamente microscopice, 
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terminaţii ale nervului acustic — care vor transmite fenomenul spre zona auditivă a sistemului 
nervos (spre creier), unde se localizează senzaţia de sunet ca proces al conştiinţei noastre. La nivelul 
creierului au loc procese complexe de analiză şi comparare a unui sunet cu altul sau chiar cu 
fenomene de altă natură. Capacitatea noastră de a sesiza, compara şi înţelege lumea nesfârşită a 
sunetelor — a combinaţiilor şi formelor complexe pe care acestea le iau în opera de artă — 
formează ceea ce numim auz muzical. Pentru un muzician educarea până la desăvârşire a auzului — 
în măsura de a recunoaşte şi reprezenta în scris sau cu voce combinaţiile diverse, cât mai variate — 
melodice, ritmice, armonice sau polifonice — constituie, mai ales în condiţiile artei muzicale 
contemporane, o dorinţă esenţială a profesiunii sale. 

DOMENIUL (CÂMPUL) DE AUDIBILITATE 

Totalitatea sunetelor ce pot fi percepute de către organul auditiv al omului — deci capacitatea 
lui fiziologică auditivă — poartă numele de domeniu sau câmp de audibilitate. Limitele acestui 
domeniu se stabilesc pe baza a doi factori: înălţime şi intensitate. 

1. Câmpul sonor perceptibil din punct de vedere al înălţimilor se cuprinde între sunetul cel mai 
grav de la 16 Hz şi sunetul cel mai acut de aproximativ 20,000 Hz. Sub limita inferioară de 16 
Hz se produc infrasunetele — neaudibile cu urechea liberă — iar dincolo de limita superioară 
de 20,000 Hz se produc ultrasunetele care, de asemenea, nu pot fi receptate de auzul nostru. 
Capacitatea auditivă a omului scade pe măsură ce înaintează în vârstă. 

2. Câmpul sonor perceptibil pe planul intensităţilor variază între un prag inferior însemnat prin 0 
foni (dB), dedesubtul căruia sunetele nu se aud (pentru a fi percepute sunetele trebuie să fie 
emise la un nivel minim de intensitate) şi altul superior, de cca 140 foni (dB), dincolo de care 
sunetele nu mai pot fi auzite corect, deoarece volumul mare de intensitate distorsionează 
perceperea auditivă provocând chiar senzaţii dureroase. 
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ORGANIZAREA ACUSTICO–MATEMATICĂ  A MATERIEI SONORE 

FORMELE DE BAZĂ ALE ACESTEI ORGANIZĂRI 

Primele forme sub care se studiază materia sonoră pentru a se cunoaşte şi folosi în artă 
capacităţile expresive sunt de natură acustico–matematică şi cuprind:  

1. Scara generală 

2. Registrele sonore 

3. Sistemul de octave 

4. Treptele scării muzicale 

SCARA GENERALĂ SONORĂ 

Aşezarea (ordonarea) sunetelor muzicale într-o succesiune treptată (de la sunetul cel mai grav 
până la cel mai acut) poartă numele de scară generală sonoră.  

Dacă în această succesiune gândim şi microsunetele produse pe cale electronică, ea se consideră 
scara generală totală cuprinzând toate sunetele posibile fizic. Singurul instrument muzical care poate 
imita toate sunetele existente în natură este generatorul electric. 

REGISTRELE SONORE 

Scara generală sonoră se împarte în trei mari registre:  

 registrul grav care cuprinde sunetele din subcontraoctavă până la nota Si din octava mare 

 registrul mediu care cuprinde sunetele de la Do până la Sol2 

 registrul acut care cuprinde sunetele de la nota La2 până la Do5 

Totalitatea sunetelor accesibile ca întindere a unui instrument muzical sau voci oarecare poartă 
numele de diapazon. 

SISTEMUL OCTAVELOR 

O octavă se defineşte în acustică drept intervalul cuprins între un sunet şi dublul frecvenţei lui.  

Do 264Hz — Do1 528Hz  

La 440Hz — La1 880Hz  

Pentru a se deosebi unele de altele şi a putea fi folosite în exprimarea ştiinţifică, sunetele fiecărei 
octave se însemnează prin coduri speciale (libere, mari sau mici şi adăugări de cifre). 

TREPTELE SCĂRII MUZICALE 

Se numeşte treaptă poziţia pe care un anumit sunet o are pe scara muzicală indiferent de 
structura şi mărimea acesteia. Introducerea elementelor cromatice între treptele naturale (fără 
alteraţii) ale scării schimbă ordinea lor de succesiune, acestea considerându-se trepte modificate. 

DENUMIREA TREPTELOR SCĂRII MUZICALE 

Pentru identificarea sunetelor şi a treptelor scării muzicale se folosesc trei sisteme:  

1. Sistemul acustic de identificare care constă în reprezentarea fiecărui sunet prin frecvenţa sa în 
Hz (reprezentare absolută). Ex. La = 440Hz; Do = 264Hz. 

2. Sistemul matematic de identificare a sunetelor foloseşte reprezentarea lor prin simboluri 
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(coduri) matematice în scopul de a se putea lucra prin calcule şi operaţiuni specifice acestui 
domeniu. 

3. Sistemul muzical de identificare (nominalizare) a sunetelor utilizează două denumiri:  

— denumirea silabică utilizată în ţările de origine latină  

— denumirea alfabetică utilizată în ţările de origine anglo–germane: 

 

Fig.12

 

Pentru treptele modificate prin alteraţii se folosesc ca simbol silabic diezii şi bemolii, iar în cel 
alfabetic terminaţiile echivalente acestora: diezul (is), dubludiezul (isis), bemolul (es), dublubemolul 
(eses). Următoarele note fac excepţie de la regulă: es în loc de ces (mi bemol), as în loc de aes (la 
bemol), b în loc de hes (si bemol). 

Trepte 
nealterate 
(naturale) 

Urcate cu un 
semiton (diez) 

Urcate cu două 
semitonuri 
(dubludiez) 

Coborâte cu un 
semiton 
(bemol) 

Coborâte cu 
două semitonuri 

(dublubemol) 

Do (C) 

Re (D) 

Mi (E) 

Fa (F) 

Sol (G) 

La (A) 

Si (B) 

Cis 

Dis 

Eis 

Fis 

Ges 

Ais 

His 

Cisis 

Disis 

Eisis 

Fisis 

Gisis 

Aisis 

Hisis 

Ces 

Des 

Es 

Fes 

Ges 

As 

B 

Ceses 

Deses 

Eses 

Feses 

Geses 

Ases 

Heses 

 

INTONAŢIA MUZICALĂ NETEMPERATĂ (NATURALĂ) 

Din cauza construcţiilor specifice, instrumentele muzicale folosesc două feluri de intonaţie: 
netemperată (naturală) sau temperată. Intonaţia netemperată cuprinde sunetele ce rezultă din 
însuşi intonaţia fizică (naturală) a sursei sau instrumentului care le produce.  

Instrumentele muzicale care emit sunete netemperate sunt cele cu coarde şi arcuş, 
instrumentele de suflat din lemn şi alamă, precum şi generatoarele electronice care emit întreaga 
scară de sunete. 

INTONAŢIA MUZICALĂ TEMPERATĂ 

Pentru a se utiliza intonaţia la instrumente cu sunete fixe a fost nevoie de ajutorarea intonaţiei 
naturale auzindu-se octava în 12 semitonuri de mărime acustică egală denumite din această cauză 
semitonuri temperate.  

Instrumentele muzicale care emit sunete temperate sunt: pianul, orga, clavecinul şi oricare alt 
instrument cu claviatură. De asemenea transmit sunete temperate harpa şi instrumentele din familia 
chitarei. 
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INTERVALELE FUNDAMENTALE TON–SEMITON 

Două sunt intervalele fundamentale ce se formează între treptele alăturate ale scării muzicale 
octaviante: tonul şi semitonul. Prin ele se măsoară toate celelalte intervale, conţinutul în tonuri şi 
semitonuri determinând spaţiul sonor al fiecărui interval. 

TONURI ŞI SEMITONURI DIATONICE ŞI CROMATICE 

Atât tonurile cât şi semitonurile se consideră diatonice în cazul când se formează între două 
trepte alăturate având numiri diferite. Tonurile şi semitonurile se consideră cromatice în cazul că se 
formează pe aceeaşi treaptă prin mijlocirea alteraţiilor. 

ENARMONIA SONORĂ 

Se consideră enarmonice două sau mai multe sunete care exprimă acelaşi punct de intonaţie din 
scara muzicală (auzindu-se la unison), dar posedând denumiri şi expresii grafice diferite. În acest 
sens fiecare sunet din cele douăsprezece ale octavei, cu excepţia Sol diez şi La bemol, pot avea alte 
două sunete enarmonice, în cazul că nu se folosesc şi triple alteraţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

excepţie                                                                                                Fig.13 
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NOTAŢIA MUZICALĂ  (SEMIOGRAFICĂ )  TRADIŢIONALĂ  

DEFINIŢIA NOTAŢIEI MUZICALE 

Ansamblul de semne convenţionale servind la redarea în scris a operelor muzicale de artă 
poartă numele de notaţie sau semiografie. Notaţia grafică a înălţimilor sonore se face prin note, 
portative, chei, semnul de mutare la octavă şi alteraţii. 

NOTELE 

O notă, în funcţie de cheia folosită şi locul pe care-l ocupă pe portativ sau în afara lui, redă un 
anumit sunet din scara generală muzicală, deci înălţimea acelui sunet. 

PORTATIVUL 

Pe portativ se înscriu principalele semne ale notaţiei: cheile cu armurile corespunzătoare, 
măsurile, valorile de note, pauzele şi alteraţiile. După necesitate întâlnim în notaţia muzicală 
portativul simplu utilizat pentru muzica la o voce sau portativul dublu, întâlnit în literatura pentru 
pian, orgă şi clavecin. 

CHEILE MUZICALE 

În scrierea şi practica muzicală se folosesc şapte chei: 

1 Cheia de violină sau cheia Sol 

2 Cheia de sopran pe prima linie a portativului 

3 Cheia de mezzosopran pe a doua linie a portativului 

4 Cheia de alto pe a treia linie a portativului 

5 Cheia de tenor pe a patra linie a portativului 

6 Cheia de bas sau Fa pe a patra linie a portativului 

7 Cheia de bariton sau Fa pe a treia linie a portativului 

 
Fig.14

 

 

 

UTILIZAREA CELOR ŞAPTE CHEI ÎN SCRIEREA ŞI PRACTICA MUZICALĂ 

Cheia de violină (Sol) se întrebuinţează la notarea partiturii pentru vocile feminine de sopran 
şi alto sau pentru tenor. Cheia de violină este folosită de instrumentele cu coarde (vioara, viola şi 
violoncelul pentru registrele acute), instrumentele de suflat (flautul, oboiul, clarinetul, cornul, 
trompeta) şi instrumentele cu claviatură (pianul, orga, harpa). 

Cheia de bas se întrebuinţează la notarea partiturilor pentru vocile grave ale sonorităţilor: 
violoncelul, contrabasul, fagotul, contrafagotul, trombonul, tuba şi timpanul. 

Cheia de alto (do pe linia a treia) se întrebuinţează la notarea partiturii pentru trombon alto şi 
uneori pentru violină. 

Cheia de tenor (do pe linia a patra) se foloseşte pentru violoncel, fagot şi trombon tenor. 
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Celelalte trei chei – sopran, mezzosopran şi bariton – se întrebuinţează numai în transpoziţii. 

SEMNUL DE TRANSPUNERE LA OCTAVĂ. OCTAVA ALTA ŞI OCTAVA BASSA 

Semnul de transpunere la octavă a oricărui ton muzical înlocuieşte utilizarea mai multor linii 
suplimentare a portativului care îngreunează citirea partiturii. Octava alta transpune la octava 
superioară (se aşează deasupra portativului). Octava bassa (joasă) suprapune la octava inferioară şi 
se aşează dedesubtul portativului. 

ALTERAŢIILE ÎN GRAFICA MUZICALĂ 

Cele cinci semne de alteraţii sunt: diezul (care urcă intonaţia cu un semiton), dubludiezul 
(urcă intonaţia cu un ton, iar când urmează după o notă cu diez, ea urcă cu un semiton), bemolul 
(coboară intonaţia cu un semiton), dublubemolul (coboară intonaţia cu un ton, iar când urmează 
după o notă cu un bemol, acesta coboară intonaţia cu un semiton) şi becarul (care anulează 
alteraţiile). Se disting trei feluri de utilizări ale alteraţiilor: accidentală, constitutivă şi de precauţie. 

ALTERAŢIILE ACCIDENTALE 

În partitură alteraţiile accidentale respectă următoarele reguli:  

 Se înscriu pe parcurs înaintea notelor, efectul lor producându-se numai asupra aceloraşi note 
până la bara de măsură. 

 Pentru sunetele din octave diferite, chiar dacă fac parte din aceeaşi măsură, alteraţiile 
accidentale nu sunt valabile. 

 Dacă se folosesc la o notă prelungită peste bara de măsură, efectul lor se extinde şi asupra 
prelungirii respective. 

ALTERAŢIILE CONSTITUTIVE 

Alteraţiile constitutive se notează la chei deformând armura unei tonalităţi. Efectul alteraţiilor 
constitutive se extinde asupra tuturor notelor cu acelaşi nume din toate octavele, putând fi 
modificat numai temporar prin alteraţii accidentale. 
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TEORIA INTERVALELOR MUZICALE 

CLASIFICAREA INTERVALELOR MUZICALE 

Studiul sistematic al intervalelor se face după două criterii:  

Criteriul general acustico–muzical folosit atât în ştiinţă cât şi în arta sunetelor:  

 intervale simple şi compuse 

 mărimea intervalelor după conţinutul în trepte 

 mărimea intervalelor după conţinutul în tonuri şi semitonuri 

Criteriul specific folosit numai în muzică:  

 intervale melodice şi armonice 

 intervale enarmonice 

 intervale diatonice şi cromatice 

 intervale consonante şi disonante 

INTERVALE SIMPLE ŞI COMPUSE 

Toate intervalele ce se formează în spaţiul unei octave sunt considerate intervale simple, iar 
cele ce depăşesc cadrul octavei se consideră intervale compuse, fiind alcătuite dintr-o octavă plus 
un interval simplu oarecare.  

Atât intervalele simple, cât şi cele compuse se deosebesc după mărimea (conţinutul) în trepte şi 
după mărimea în tonuri şi semitonuri. 

MĂRIMEA INTERVALELOR DUPĂ CONŢINUTUL ÎN TREPTE 

Intervale simple. După numărul treptelor între care se formează, intervalele simple pot fi:  

I. prima — intervalul ce se formează pe aceeaşi treaptă prin alăturare 

II. secunda — intervalul dintre două trepte alăturate 

III. terţa — intervalul dintre o treaptă şi a treia în ordinea de succesiune din scară 

IV. cvarta — intervalul dintre o treaptă şi a patra în ordinea de succesiune din scară 

V. cvinta — intervalul dintre o treaptă şi a cincia în ordinea de succesiune din scară 

VI. sexta — intervalul dintre o treaptă şi a şasea în ordinea de succesiune din scară 

VII. septima — intervalul dintre o treaptă şi a şaptea în ordinea de succesiune din scară 

VIII. octava — intervalul dintre o treaptă şi a opta (repetarea primei trepte) în ordinea de 
succesiune din scară 

Intervale compuse. Se obţin dintr-un interval simplu adăugat la cel de octavă:  

IX. nona — secunda peste octavă 

X. decima — terţa peste octavă 

XI. undecima — cvarta peste octavă 

XII. duodecima — cvinta peste octavă 

XIII. terţiadecima — sexta peste octavă 

XIV. cvartadecima — septima peste octavă 
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XV. cvintadecima — octava peste octavă (dubla octavă) 

MĂRIMEA INTERVALELOR DUPĂ CONŢINUTUL ÎN TONURI ŞI SEMITONURI 

Atât intervalele simple cât şi cele compuse, după conţinutul lor în tonuri şi semitonuri, pot fi: 
perfecte, mari, mici, mărite, micşorate, dublu-mărite şi dublu-micşorate, aceste ultime două 
categorii fiind mai puţin utilizate în muzică.  

Din categoria intervalelor perfecte fac parte: prima, octava, cvinta şi cvarta. Ele sunt considerate 
perfecte întrucât au un singur aspect de bază — cel perfect — de la care se obţine direct, prin 
alterarea treptelor, celelalte aspecte (mărimi) mărite şi micşorate. Diferenţa dintre o mărime şi alta a 
intervalului este de un semiton: 

 
 Fig.15

Din categoria intervalelor mari şi mici fac parte: secunda, terţa, sexta şi septima. Ele se prezintă 
sub dublu aspect de bază — mari şi mici, de la care se ajunge, prin alterarea treptelor, la celelalte 
aspecte (mărimi) mărite şi micşorate: 

 
 Fig.16

Intervalele compuse păstrează aceleaşi determinări de mărime în tonuri şi semitonuri ca şi 
intervalele simple corespunzătoare.  

 intervalele perfecte: undecima, duodedima, cvintadecima 
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 intervalele mari şi mici: nona, decima, terţiadecima şi cvartadecima 

INTERVALE COMPLEMENTARE (PROVENITE DIN RĂSTURNARE) 

Prin răsturnarea unui interval muzical se înţelege mutarea sunetului de la bază la octava 
superioară sau a sunetului de la vârf la octava inferioară. Intervalul obţinut prin răsturnare poartă 
numele de interval complementar întrucât, adăugându-se celui iniţial, întregeşte (completează) cu 
acesta cadrul octavei.  

Prin răsturnare, mărimea în trepte se schimbă după cum urmează:  

 prima devine octavă (I—VIII) 

 secunda devine septimă (II—VII) 

 terţa devine sextă (III—VI) 

 cvarta devine cvintă (IV—V) 

 cvinta devine cvartă (V—IV) 

 sexta devine terţă (VI—III) 

 septima devine secundă (VII—II) 

 octava devine primă (VIII—I) 

Prin răsturnare, mărimea în tonuri şi semitonuri se schimbă după regula următoare:  

 intervalele perfecte rămân tot perfecte 

 intervalele mari devin mici 

 intervalele mici devin mari 

 intervalele mărite devin micşorate 

 intervalele micşorate devin mărite 

INTERVALE MELODICE ŞI ARMONICE 

Un interval se consideră melodic în cazul că cele două sunete componente sunt emise şi se aud 
succesiv (desfăşurare orizontală), din instituirea mai multor intervale generând melodia: 

 
 Fig.17

Un interval se consideră armonic în cazul că cele două sunete componente sunt emise şi se aud 
simultan (desfăşurare verticală), din succesiunea cărora generează armonia: 

 
 Fig.18

INTERVALE ENARMONICE 

Două sau mai multe intervale se consideră enarmonice întrucât reprezintă acelaşi spaţiu sonor 
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(se aud la fel), deosebindu-se numai grafic prin numele sunetelor componente. 

Intervalele enarmonice ale terţei mari do–mi sunt, spre exemplu, următoarele: Fig.19

 

INTERVALE DIATONICE ŞI CROMATICE 

Un interval se consideră diatonic în toate acele sisteme tonale şi modale în care apare ca interval 
constitutiv şi se consideră cromatic în celelalte formaţiuni tonale şi modale în care nu este interval 
constitutiv. În cazul că o tonalitate sau un mod oarecare sunt în întregime diatonice şi n-au în 
cuprinsul lor vreun element cromatic, intervalele dintre treptele acestea sunt diatonice. Spre 
exemplu, toate intervalele din tonalităţile următoare sunt în varianta lor naturală: Do, la, Sol, mi, Fa, 
re, etc. Dacă însă apare un element cromatic în ordinea diatonică a tonalităţii sau modului respectiv, 
intervalele ce se formează cu acest element (cromatic) devin implicit cromatice. De exemplu, în 
tonalitatea La minor armonic, intervalele având în componenţa lor sunetul Sol diez, sunt toate 
cromatice pentru această tonalitate. 

INTERVALE CONSONANTE ŞI DISONANTE 

După principiile armoniei tonale clasice, un interval se consideră consonant în cazul că cele 
două sunete componente, auzite simultan, produc impresia de contopire şi ataşare reciprocă. În 
funcţie de puterea de contopire şi ataşare mai mare sau mai mică a celor două sunete, se disting 
două feluri de intervale consonante: perfecte şi imperfecte. Ca intervale consonante perfecte sunt 
considerate: prima, octava, cvinta şi cvarta, iar consonante imperfecte: terţele şi sextele mari şi 
mici. 

În opoziţie cu cel consonant, un interval se consideră disonant în cazul că sunetele sale 
componente, auzite simultan, produc impresia de respingere reciprocă. În conceptul armoniei 
clasice sunt considerate disonante secundele şi septimele mari şi mici precum şi toate intervalele 
mărite şi micşorate. Orice interval disonant acumulează, atât în melodie cât şi în armonie, o 
anumită tensiune şi instabilitate care se cere rezonabilă într-un interval consonant. Este principiul de 
bază al lucrului componistic în armonia tonală clasică, ce se aplică şi în ceea ce priveşte rezolvarea 
acordurilor disonante. Intervalele compuse păstrează aceeaşi calitate de consonanţă ca şi intervalele 
lor simple corespunzătoare. De exemplu, notele mari şi mici sunt disonante, iar undecima perfectă 
este consonantă. 
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RITMUL MUZICAL 

DEFINIŢIA NOŢIUNII DE RITM 

Din punct de vedere teoretic, ritmul constituie succesiunea organizată pe plan artistic superior 
(creator, estetic, emoţional) a duratelor în compoziţia muzicală. Ca factor creator, ritmul prezintă, 
din punct de vedere structural, nesfârşite forme la dispoziţia compozitorului făuritor de opere de 
artă. Se consideră factor estetic, deoarece, subzistând organic în melodie şi armonie care nu pot 
exista fără ritm, deci concura cu aceasta la exprimarea frumosului muzical. Factor emoţional, 
pentru că ia parte împreună cu celelalte mijloace de expresie specifice muzicii la alcătuirea imaginii şi 
mesajului artistic purtător de sentimente, idei şi expresii ce fac să emoţioneze fiinţa umană. 

RITM, METRU (MĂSURĂ), TEMPO 

Noţiunea generală de ritm muzical cuprinde trei elemente: ritmul propriu-zis, metrul (măsura) şi 
tempo.  

a. Ritmul propriu-zis este o succesiune de durate şi pauze 

b. Măsura este cadrul metric în care se descifrează ritmul propriu-zis 

c. Tempo este viteza în care se desfăşoară melodiile respective 

Studiul formelor de structură ale ritmului propriu-zis poartă numele de ritmică, iar cel al 
măsurilor pe cadrul căruia se desfăşoară ritmul, de metrică. Ritmica şi metrica muzicală se 
completează cu gradele de viteză (cu tempo) în care se desfăşoară ritmul muzical şi metrica sa. 

RITMICA 

În arta muzicală există trei mari categorii de ritmuri de la care se porneşte cu dezvoltarea 
oricărei forme ritmice: ritmul binar, ternar şi eterogen. Există şi o a patra categorie denumită ritm 
liber, provenind din muzica populară, ale cărei forme nu se aşează în tipare precise. 

RITMUL BINAR 

Formele ritmului binar pornesc de la o protocelulă alcătuită din două durate unitare (egale) 
dintre care una deţine accentul ritmic numit în teoria muzicii şi ictus, în limba latină însemnând 
lovitură, impact, accent. 

RITMUL TERNAR 

Formele ritmului ternar pornesc de la o protocelulă alcătuită din trei durate egale dintre care 
una deţine accentul ritmic, iar celelalte două sunt neaccentuate. 

RITMUL ETEROGEN 

Formele ritmului eterogen (asimetric) pornesc de la o procedură alcătuită din cinci durate egale 
rezultând din combinarea organică de binar şi ternar (2+3 şi 3+2) având două accente — primul 
principal, iar celălalt secundar. Formule ritmice de structuri speciale sunt: sincopa, contratimpul, 
cruza, anacruza şi ritmul în oglindă. 

SINCOPA 

Formulele ritmice binare, ternare şi eterogene, atunci când sunt alcătuite din valori egale, 
posedă o anumită regularitate (izocronic) în apariţia accentelor din două în două valori (ritmul 
binar), din trei în trei valori (ritmul ternar), din combinaţia de binar şi ternar (ritmul eterogen). 
În toate aceste formule fiecare valoare ritmică accentuată este precedată de o valoare ritmică 
neaccentuată. Dacă vom uni prin legato oricare din valorile accentuate cu cea precedentă 
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neaccentuată (reprezentând sunete de aceeaşi înălţime) obţinem o deplasare de accent denumită 
sincopă. Sincopele se consideră egale sau omogene în cazul că se formează din două valori de 
aceeaşi durată. De exemplu: doime cu doime, pătrime cu pătrime, etc. Sincopele se consideră 
inegale sau neomogene în cazul că se formează din două valori de durate diferite: pătrime cu doime, 
optime cu pătrime, etc. 

CONTRATIMPUL 

Eliminarea sunetelor periodic accentuate dintr-un desen ritmic şi înlocuirea lor cu pauze 
corespunzătoare generează ritmuri în contratimpi. Pentru a se realiza în contratimpi se cer două 
condiţii: înlocuirea prin pauze a valorilor accentuate să se facă periodic; înlocuirea să se facă de cel 
puţin două ori pentru a nu se confunda cu anacruza precedată de o pauză. Ca şi sincopele, formula 
de contratimp poate fi repartizată pe timpii măsurii sau pe părţi ale acestora. 

CRUZA ŞI ANACRUZA RITMICĂ 

Formula de ritm cruzic se numeşte astfel întrucât începe printr-o valoare accentuată. Spre 
deosebire de aceasta, formula de ritm anacruzic începe prin una sau mai multe valori pregătitoare 
ale accentului. După efectuarea accentului urmează de regulă un pasaj ce reprezintă destinderea 
(rezolvarea) denumit metacruză. 

 Fig.20Fig.20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Richard Wagner 
Maeştri Cântăreţi  

 

 

 

 Ludwig van Beethoven 
Sonata pentru pian, op.2, nr.1  

 

 

 

Fig.21
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RITMUL ÎN OGLINDĂ 

Ritmul în oglindă constă din prezentarea în forma recurentă (de la dreapta spre stânga) a unui 
desen ritmic oarecare. 

 

 

 

 Fig.22

METRICA 

În metrica muzicală se disting două componente: timpul şi măsura, amândouă constituind 
repere importante pentru măsurarea şi execuţia corectă a ritmului. 

TIMPUL 

Timpul constituie reperul metric principal; pe baza lui diferitele valori ritmice pot fi comparate 
unele cu altele ca durată. După importanţa şi locul pe care-l ocupă în organizarea metrică, timpul 
este de două feluri: accentuat şi neaccentuat. De reţinut că accentuarea timpurilor rămâne doar 
virtuală (presupusă) în execuţie, însă nu trebuie să se producă, ea fiind artistică. 

MĂSURA 

Este o grupare distinctă de timpi accentuaţi şi neaccentuaţi ce se succed periodic. Din punct de 
vedere grafic, spaţiul unei măsuri se delimitează prin bare verticale (bare de măsură). Felul măsurii 
se redă la începutul piesei muzicale printr-o relaţie cifrică în care numărătorul indică numărul 
timpilor ce conţine măsura respectivă, iar numitorul valoarea ritmică ce se execută la un timp. 

SISTEMUL DE MĂSURI 

Totalitatea măsurabilă folosită în muzică alcătuieşte sistemul de măsuri. Clasificarea lor (după 
criterii ştiinţifice) se face având în vedere numărul timpilor accentuaţi din care se compun. Din acest 
punct de vedere măsurile pot fi:  

1. Măsuri simple — cu un singur timp accentuat 

2. Măsuri compuse — cu doi sau mai mulţi timpi accentuaţi 

MĂSURILE SIMPLE 

Măsurile simple sunt formate din 2 sau 3 timpi, având un singur accent, pe primul timp. 
Măsurile de doi timpi sunt de metru binar, iar cele de 3 timpi sunt de metru ternar.  

Măsurile simple de 2 timpi: 

16
2

;
8
2

;
4
2

;
2
2

;
1
2

 

Măsurile simple de 3 timpi:  

16
3

;
8
3

;
4
3

;
2
3

;
1
3

 

MĂSURILE COMPUSE 

Măsurile compuse sunt formate din două sau mai multe măsuri simple. Ele se împart în: măsuri 
compuse şi omogene şi măsuri compuse eterogene (mixte). Măsurile compuse omogene 
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sunt alcătuite din două sau mai multe măsuri simple de acelaşi fel (fie de metru binar, fie de metru 
ternar). 

Măsuri omogene de 4 timpi: 

16
4

;
8
4

;
4
4

;
2
4

 

Măsuri omogene de metru ternar: 

16
6

;
8
6

;
4
6

 

Măsuri omogene de 9 timpi: 

16
9

;
8
9

;
4
9

 

Măsuri omogene de 12 timpi: 

16
12

;
8
12

;
4
12

 

Măsurile compuse eterogene (mixte): 

8
11

;
4
11

;
8
10

;
4
10

;
8
9

;
4
9

;
8
8

;
4
8

;
8
7

;
4
7

;
8
5

;
4
5

 

TERMENI PRINCIPALI INDICÂND O MIŞCARE CONSTANTĂ 

Mişcări rare 

Largo 40-46 larg, foarte rar 

Lento 46-52 lent, lin, domol 

Adagio 52-56 rar, aşezat, liniştit 

Larghetto 56-63 rărişor 

Mişcări mijlocii 

Andante 63-66 mergând, potrivit de rar, liniştit 

Andantino 66-72 ceva mai repede decât Andante 

Moderato 80-92 moderat, potrivit 

Allegretto 104-112 repejor, puţin mai rar decât Allegro 

Mişcări repezi 

Allegro 120-138 repede 

Vivace 152-168 iute, viu 

Presto 176-192 foarte repede 

Prestissimo 200-208 cât se poate de repede 

 

TERMENII MIŞCĂRII GRADATE SAU PROGRESIVE 

Răsărire treptată 

allargando = lărgind, rărind mişcarea 
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rilasando = relaxând, slăbind, cedând 

rallentando = întârziind, rărind mişcarea 

ritenuto = reţinând, întârziind 

slargando = lărgind, rărind din ce în ce mai mult 

slentando = întârziind 

strasciando = tărăgănând, trăgând de timp 

Accelerare treptată 

accelerando = accelerând mişcarea, iuţind 

affretando = grăbind, iuţind 

incalzando = zorind, însufleţind, iuţind 

precipitando = precipitând, grăbind mişcarea 

stretto = îngustând, strâmbând mişcarea, iuţind 

singendo = strângând mişcarea, grăbind 

Revenire la tempo iniţial 

a tempo 

tempo primo (Tempo I) 

al ricore del tempo 

Mişcare liberă 

senza tempo = fără timp precis 

a piacere = după plăcere 

ad libitum = după voie, liber 

rubato = timp liber 

Augmentare sau diminuare 

assai = foarte repede (allegro assai) 

molto = mult 

meno = mai puţin 

un poco = cu puţin 

poco a poco = puţin câte puţin 

troppo = foarte 

non troppo = nu prea mult 

piu = mult 
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TONALITATEA 

NOŢIUNEA DE TONALITATE 

Din punct de vedere teoretic, prin tonalitate se înţelege un ansamblu de funcţii şi relaţii 
componistice bazate pe gravitatea sunetelor faţă de un centru denumit tonică şi pe subordonarea lor 
triadei armonice: tonica, dominanta şi subdominanta (triada tonală). 

FUNCŢIILE TREPTELOR ÎN TONALITATE 

Treapta I — tonica 

Treapta II — contradominanta 

Treapta III — medianta superioară 

Treapta IV — subdominanta 

Treapta V — dominanta 

Treapta VI — medianta inferioară 

Treapta VII — subtonica (sensibila) 

NOŢIUNEA DE GAMĂ 

Orânduirea treptată (ascendentă şi descendentă) a sunetelor ce compun o tonalitate începând cu 
primul sunet (tonica) şi terminând cu repetarea lui la octavă poartă numele de gamă. Ca trepte 
principale în gama tonală sunt socotite: tonica, subdominanta şi dominanta. Sunt considerate 
trepte secundare: contradominanta, medianta superioară, medianta inferioară şi subtonica 
(sensibila). 

TETRACORDUL 

Orice gamă se divide în două tetracorduri, la limitele fiecărui tetracord aflându-se una din 
treptele principale. 

NOŢIUNEA DE MOD 

Relaţiile intervalice în care se află sunetele unei tonalităţi faţă de tonică poartă numele de mod. 
Există două feluri de relaţii modale în tonalitate: relaţii de mod major şi de mod minor, determinate 
de poziţia treptei a treia faţă de tonică, numită din această cauză treaptă modală principală. 

VARIANTELE MODALE ALE MAJORULUI ŞI MINORULUI 

Fiecare stare modală a tonalităţii are trei variante:  

 Majorul natural, armonic şi melodic 

 Minorul natural, armonic şi melodic 

Variantele armonice şi melodice ale majorului şi minorului natural se stabilesc prin poziţia 
treptelor VI şi VII faţă de tonică, din care cauză acestea se consideră trepte modale secundare. 
Majorul armonic are treapta VI coborâtă formându-se o secundă mărită (2+) între treptele VI-VII. 
În majorul melodic avem alterate coborâtor treptele VI şi VII. În literatura muzicală se mai 
întâlneşte încă o variantă a minorului melodic numit şi "minorul lui Bach", fiind utilizată în creaţia 
acestuia, varianta care păstrează şi în coborâre structura gamei melodice ascendente. Pentru redarea 
prescurtată a unei tonalităţi şi a modului ei se utilizează litere majuscule în cazul tonalităţilor majore 
şi litere minuscule în cazul tonalităţilor minore. 
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NOŢIUNEA DE ACORD 

În sens general prin acord se înţelege efectul sonor produs de mai multe sunete emise simultan. 
Acordul este o organizare armonică verticală rezultând din suprapunerea a cel puţin trei sunete 
diferite aşezate la interval de terţă. Intervalul organizator al acordurilor este terţa mare şi mică pe 
baza căruia se pot forma prin suprapunere acorduri de 3, 4, 5, 6 sunete. Dintre acestea mai 
importante sunt primele trei feluri de acorduri: trisonul, acordul de septimă şi acordul de nonă. 

TERMENI DINAMICI INDICÂND O INTENSITATE CONSTANTĂ 

pianissimo (pp) = foarte încet 

piano (p) = încet 

mezzopiano (mp) = pe jumătate încet 

mezzoforte (mf) = pe jumătate tare 

forte (f) = tare 

fortissimo (ff) = foarte tare 

piano pianissimo (ppp) = cât se poate de încet 

forte fortissimo (fff) = cât se poate de tare 

TERMENI DINAMICI INDICÂND O INTENSITATE PROGRESIVĂ 

Pentru sporirea (creşterea progresivă a intensităţii): 

crescendo = crescând din ce în ce mai mult intensitatea 

poco a poco cresc = crescând puţin câte puţin intensitatea 

molto cresc = crescând mult 

poco a poco pui forte = puţin câte puţin mai tare 

Pentru diminuarea (descreşterea) progresivă a intensităţii: 

decrescendo = descrescând din ce în ce mai mult intensitatea 

poco a poco decresc = descrescând puţin câte puţin intensitatea 

diminuendo = micşorând din ce în ce intensitatea 

calando = potolind, slăbind din ce în ce mai multe intensitatea şi mişcarea 

morendo = murind, descrescând intensitatea până la stingere 

perdendesi = pierzând din ce în ce intensitatea 

smorzando = descrescând, atenuând intensitatea şi domolind mişcarea 

ACCENTUĂRILE PE SUNETE IZOLATE 

marcato = accentuare normală 

marcatissimo = accentuare puternică 

portato = intensitatea susţinută pe toată durata sunetului 

portato staccato = aceeaşi şi detaşată scurt 

sfz.sforzando = forţând intensitatea, apăsând puternic 
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rinforzando = crescând energic, viguros intensitatea 

TERMENI DE EXPRESIE 

affetuosso = cu afecţiune, cu emoţie 

agevole = agil, uşor, sprinten 

agitato = agitat, neliniştit 

appassionato = cu pasiune, cu interiorizare 

brio, con = cu strălucire, cu spirit, cu voiciune 

cantabile = cantabil, melodios, cu expresivitate majestuoasă 

comodo = comod, liniştit, aşezat calm 

deciso = decis, cu hotărâre, ferm 

elegiaco = elegiac, trist, visător, melodramatic 

energico = energic, viguros, hotărât 

fluido = fluid, curgător 

generoso = generos, mărinimos, de nobleţe 

giocoso = vesel, jucăuş, glumeţ 

gioia, con = cu bucurie, cu exuberanţă, cu veselie, cu plăcere 

grazioso = graţios, plăcut, frumos, agreabil 

impetuoso = impetuos, avântat, năvalnic, tumultuos 

inquieto = neliniştit, tulburat, îngrijorat, agitat 

messo = însufleţit, mişcat, vioi 

mesto = trist, mâhnit, melancolic, cu durere 

piacevole = curgător, fluid 

placido = calm, liniştit 

scherzando = glumeţ, vesel, jucăuş 

semplice = simplu, sincer 

sentimento, con = cu simţire, cu interiorizare 

sentito = sincer, cu sensibilitate 

sonore = sonor, cu tărie, cu amploare 

sostenuto = susţinut 

spigliato = degajat, sprinten 

tenerezza, con = cu frăgezime, cu tandreţe 

tranquillo = liniştit, calm 

vibrato = vibrant, energic 

vigoroso = viguros, cu vigoare, cu forţă 
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