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DBH1 – MUSIKA – 

1. UNITATE DIDAKTIKOA 

SOINUAREN MUNDUA 

Proiektuaren azalpena ikasleentzat 

Sentitu duzu inoiz gehiegizko zaratan murgilduta zaudela ikastetxean? Esango zenuke ikastetxean badela 

kutsadura akustikorik? Nolako eragina duela uste duzu? 

Ikastetxeko zuzendaritza-taldea eta irakasleak ikastetxean dagoen kutsadura akustikoagatik kezkatuta 

daude. Kutsadura horrek ikasleen eskola-errendimenduan eta jarreran eragin kaltegarria 

du. Ikasleak urduriago eta umore txarreko daude. 

Bideo hau ikusi eta hausnartzera gonbidatzen zaitut:  

https://www.youtube.com/watch?v=0i5BSb9nMyQ 

Zer iruditzen zaizu? 
Zer egiten duzu zuk egunero kutsadura akustikoa ekiditeko? 
Gai izango gara ikastetxeko egoera akustikoa aldatzeko? 
 

Orain, badakizu zer den kutsadura akustikoa eta zelako eragina daukan bizitzan. Ezetz igarri zer erronka 

proposatuko dizuegun irakasleok! 

Irakasleen klaustroak eskatzen dizue proposamenak egiteko ikastetxeko zarataren arazoa konpontzeko. 

1. zeregina: kontratua idaztea  

4-5 ikasleko taldeetan lan egingo duzue. Kide bakoitzak eginkizun bat izango du taldean. 

 
Talde bakoitzean, zeregin hauetaz arduratuko diren kideak beharko ditugu: 

 
● Kazetaria: informazioa bilatu, laburtu eta prozesatuko du.   
● Argazkilaria: lanaren prozesuan, argazkiak eta bideoak egingo ditu eta proiekturako irudiak eta 

bideoak bilatuko ditu. 
● Bozeramailea: irakaslearekin harremanetan jarriko da, aholkuak eta laguntza eskatzeko. 
● Informatikaria: astero, berri bat publikatuko du portfolio digitalean, argazkilariaren lanarekin 

osatua, astean egindakoa erakusteko. 
 

 Taldekideok bildu eta proiektu kooperatiboaren kontratua sinatuko duzue.  
 

Lehenengo zeregina, egina! 
Ez da hain zaila izan, ezta? 
Orain, hurrengo pausoa dator! 
Prest zaudete?  

https://www.youtube.com/watch?v=0i5BSb9nMyQ
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TALDEKO  ROLAK  ETA AKTA 

Gure lantaldeko rolak zein izango diren adostu dugu, baita rol bakoitzaren arduraduna izendatu ere. 

Ekipoaren araudia diseinatu eta gero, prest gaude ekipoa sortzeko kontratua sinatzeko. 

 

.......................... TALDEAREN SORTZE-AKTA 

NON:  

NOIZ:  

ZER ORDUTAN:  

BILDUTAKOAK (taldekideen izen-abizenak): 

 

 

 

Taldekideek erabaki hauek hartu dituzte: 

LEHENENGOA. Lantalde bat sortu dute. 

Lantaldeak___________________ izango du izena.  

Lantaldearen xedea zehaztuta geratu da: ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

BIGARRENA. Ekipo-lana antolatzeko arduren ordezkariak izendatu dituzte: 

1 . arduraduna: 

2 . arduraduna: 

3 . arduraduna: 

4 . arduraduna: 

 
HIRUGARRENA. Ekipoaren funtzionamendua bermatzeko araudi hau onartu dute: 

 
 
 

 

 

Horrenbestez, bilera ……………………………………………..(e)(t)an bukatu da. 

 

 

 

     Taldekide guztien sinadura                               Irakaslearen sinadura 
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2. zeregina: kutsadura akustikoari buruz ikertzea 

Bigarren zeregina da kutsadura akustikoari buruzko ikerketa egitea eta ikastetxeko kutsadura 

akustikoaren egoera aztertzea.  

Horretarako, honako gai hauek aztertuko dituzue:  
  

● Zer da soinua? Nola hedatzen da?  
  

● Zein dira soinuaren ezaugarriak? Eta zaratarenak?  
  

● Nola entzuten dugu? Nolakoa da belarriaren fisiologia? 
  

● Zertan bereizten dira soinua eta zarata?  
  

● Zer garrantzi dauka isiltasunak musikan?  
  

● Zer da kutsadura akustikoa?  
  

● Zer soinu-maila ez gainditzea gomendatzen da? 
  

● Zer-nolako eragina dauka zaratak gure osasunean?  
  

● Bada legerik kutsadura akustikoa kontrolatzeko? 
  

● Zure ustez, pairatzen dugu kutsadura akustikorik gure ikastetxean? Non? Noiz? 
  
Interneten informazioa bilatuko duzue eta galdera  hauei taldeka erantzungo diezue, Word dokumentu 
batean.  
 

3. zeregina: ikastetxeko zarata-mailaren neurketa eta adierazpen grafikoa egitea 

Lan hau egiteko, ikastetxeko zarata-maila dezibeletan neurtuko duzue, eguneko hainbat unetan. 

Horretarako, sonometroa erabiliko duzue. Sonometroa dezibelak neurtzeko tresna bat da. Zuek Assa 

Tempo aplikaziokoa erabiliko duzue, ordenagailuetan instalatua baituzue.   

Prozedura honi jarraituko diogu: 

Ordu eta leku zehatz batzuetan, neurketak egingo dituzue jakiteko zein diren leku eta momentu 

zaratatsuenak, gerora irtenbide egokienak bilatzeko. Era honetan jokatuko duzue: 

1. Aste batean,  astegun bakoitzean taldekide batek Assa Tempo aplikazioa zabalduko du eskola-
saioak aldatzen diren uneetan.  

2. Ikasle bakoitzak, dagokion egunean, dezibelak neurtuko ditu, bost segundoz.  
3. Dagokion eguneko datuak apuntatzeko, Excel taula erabiliko du kide bakoitzak.  
4. Lortutako datuekin, ikasleek irudikapen grafikoa egin beharko dute Excel dokumentuan. 
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4. zeregina: ikastetxean zarataren arazoa konpontzeko irtenbideak bilatu eta haietako bat 
proposatzea 
 
Neurketak egin eta gero,  irtenbideak bilatuko dizkiozue ikastetxean zaratarekin dagoen arazoari. 
Konponbideek errealak izan behar dute. Ikaskideak ikastetxeko zarata-maila murrizteko kontzientziatu 
behar ditugu. 
 
Bilatutako konponbideen artean, bat aukeratuko duzue eta zehaztuko duzue zer pauso emango dituzuen 
helburua lortzeko, zer material beharko duzuen, eta zer ardura hartuko duen bakoitzak. 
Hausnarketa Word dokumentu batean adieraziko duzue.  
 
5. zeregina: gure auzoko kutsadura akustikoa aztertzea 
 
Jarduera honetan, taldekide bakoitzak bideoz grabatuko ditu bere auzoko kutsadura akustikoaren 
adibideak, eta idatziz jasoko ditu grabazioen data, ordua eta lokalizazioa. Grabazioak, gutxienez, 5 izango 
dira; eta gehienez, 8. 
 
6. zeregina: aurkezpena egitea 
 
Erronkan jasotako datu guztiekin, aurkezpen bat egingo duzue PowerPoint-en. Informazio hau agertu 
behar da: 
 

● Taldeko ardurak  
● Soinuari buruzko ikerketa  
● Zarata-neurketak 
● Irtenbideak  
● Konponbide bat garatua 
● Gure auzoko soinu-mapa: grabazioak, lokalizazioak, datak eta ordua.  

 
Proiektua amaitzeko, talde bakoitzak ahoz aurkeztuko die gelakideei egindako lana. 
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DBH1 – MUSIKA –  

1. UNITATE DIDAKTIKOA 

SOINUAREN MUNDUA 

Edukiak 

 

Soinua eta zarata zer diren taldeka ikertu ondoren, gai horiei buruzko kontzeptu garrantzitsuenak 

finkatuko dituzue. Horretarako, buru-mapa bat egingo duzue, bakarka, dokumentu honetan dituzuen 

edukietan oinarrituta. Zeregina egiteko, coggle.it webgunea erabiliko duzue.  

 

Zer da soinua? 

Soinua da belarrian izaten dugun sentsazioa, soinu-gorputz baten bibrazioak sortutako soinu-uhinak 

belarrira iristen direnean. Soinu-uhinak gasen, likidoen edo solidoen bidez transmititzen dira. 

 

 

 

 

Soinua solidoetan zehar transmititzen da arinen; ondoren, likidoetan; eta gasen bidez, astiroen.  
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Soinua eta isiltasuna 

Zure ustez, esan daiteke erabateko isiltasuna existitzen dela? 

Arreta jarriz gero, konturatuko zara une oro soinuak entzuten ari zarela: pasatzen ari den motor bat, 

garrasi bat, kolpe bat, xuxurla bat, txori baten txioa, ordenagailuaren teklatuak egiten dituen hotsak... 

Beraz, ez; ez dago erabateko isiltasunik. 

John Cage konpositore iparramerikarrak egiaztatu nahi izan zuen baieztapen hori. Horretarako, ganbera 

anekoiko batean sartu zen (gune intsonorizatua). Baina ohartu zen han barruan bi soinu entzuten zituela, 

bata baxua eta bestea altua: bihotzaren taupadak eta odola zainetatik pasatzean sortutakoak. 

Soinuaren eta isiltasunaren konbinazioa da musika-sorkuntzaren oinarria. John Cagek isiltasunari 

garrantzi handia eman zion, musikan. 1952an, 4´33´´ izenburuko obra egin zuen. Lan horretan, musikaria 

agertokira irten eta isilik egoten da, 4 minutu eta 33 segundoz. Hala, aretoan sortutako soinu eta 

zaratekin sortzen da obra. 

 

Entzumen-aparatua 

Entzumenari esker, orientatu, soinuak bereizi eta musikaz goza dezakegu. Soinu-uhinak belarrira iritsi 

eta entzumen-prozesua gertatzen da bertan. 

Belarria hiru zatitan banatuta dago: 

 

● Kanpo-belarria: soinu-uhinak tinpanorantz erakartzen eta zuzentzen ditu; kanpoko 

entzunbideak eta belarriak osatzen dute. 

● Erdiko belarria: soinu-uhinak barne-belarrira zabaldu eta garraiatzen ditu; tinpanoaren kaxak 

eta Eustakioren tronpak osatzen dute. 

● Barne-belarria: soinu-bibrazioak nerbio-bulkada bihurtzen ditu; atondoak eta kokleak osatzen 

dute. 
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Soinu-transmisioa 

Soinu-uhin batek oztopo batekin topo egiten duenean, norabidea aldatzen du eta soinu-efektu batzuk 

eragiten ditu: 

Oihartzuna 

 Oztopoa soinuaren norabidearekiko perpendikularra denean eta soinu-fokuaren eta oztopoaren artean 

gutxienez 17 metro daudenean sortzen den uhinaren islatzea da oihartzuna. Soinua islatu egiten da eta 

argi entzuten da jatorrizko soinuaren ondoren. 

 

Erreberberazioa 

Oztopoa soinuaren norabidearekiko perpendikularra denean sortzen den soinuaren islatzea da, baina 

oztopoa soinu-fokutik 17 metro baino gutxiagora dagoenean. Islatutako soinua jatorrizko soinuaren 

gainetik entzuten denez, soinu indartsuagoa izaten da emaitza. 

 

Erresonantzia  

Soinu-foku batek sortutako soinu-uhinak beste soinu-objektu bat bibrazioan jartzen duenean gertatzen 

da, hau da, objektu batek beste baten eraginez  bibratzen duenean. 

 

Sakabanaketa  

Soinu-uhinak oztopo bat aurkitzen duenean eta norabide normalari jarraitu beharrean sakabanatu egiten 

denean gertatzen da. 
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Soinuaren ezaugarriak 

Altuera 

 Soinu baten altuera uhin-maiztasunaren araberakoa da, hau da, segundoko bibrazio-kopuruaren 

araberakoa. Altueraren arabera, soinu altuak eta baxuak bereizten ditugu. Uhin-maiztasuna neurtzeko 

unitatea hertz-a (Hz) da. 

● Soinu altuek segundoko bibrazio gehiago dute. 

 
● Soinu baxuek segundoko bibrazio gutxiago dute. 

 

Giza entzumenak 20 Hz eta 20.000 Hz bitarteko maiztasunak entzuten ditu. 20 Hz-eko maiztasunetik 

beherako soinuei infrasoinu deritze. Elefanteak distantzia luzeetan komunikatzen dira soinu-mota horren 

bidez. 

20.000 Hz-etik gorako soinuei ultrasoinu deritze. Izurdeek edo saguzarrek horrelako soinuak igortzen 

dituzte, orientatzeko. 

Musikan, altuera grafikoki adierazteko, pentagrama, klabea eta nota musikalak erabiltzen ditugu: 

● Pentagrama bost lerro eta lau tarte dituen irudia da. Bertan kokatzen dira notak eta beste musika-

zeinuak.  

 
● Klabeek noten izenak adierazten dizkigute. Pentagramaren hasieran jartzen dira. 

 

Klaberik erabilienak: 

1 Sol klabea bigarrenean  

2 Do klabea hirugarrenean  

3 Do klabea laugarrenean  

4 Fa klabea laugarrenean 

● Musika-notak soinuen altuera irudikatzeko erabiltzen dira. 
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Iraupena 

Iraupena soinua denboran luzatzea da. Iraupenaren arabera, soinu eta isilune luzeak eta laburrak 

bereizten ditugu. 

● Soinu eta isilune luzeek denbora gehiago irauten dute. 

 

● Soinu eta isilune laburrek denbora gutxiago irauten dute. 

Iraupena musika-irudien bidez adierazten da. Musikan, hainbat zeinu erabiltzen dira soinuen eta 

isiluneen iraupena adierazteko. Hauek erabiliko ditugu gehien: 

 

 

Luzapen-zeinuak 

Irudien edo isiluneen iraupena luzatzeko, hauek erabiltzen dira: 

● Kalderoia: erdian puntua daukan zirkuluerdia da, irudi edo isilune baten gainean edo azpian jarriz 

gero, mugagabe luzatzen du iraupena, eta gelditu egiten du konpasaren pultsazioa.  

 
● Puntua: irudiaren edo isilunearen eskuman kokatzen den puntu bat da eta dagokion irudiaren 

iraupenaren erdia luzatzen du. 

  
 

● Ligatura: altuera bereko bi musika-nota batzen dituen lerro kurbatua da. 
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Intentsitatea 

Intentsitatea uhin-anplitudearen araberakoa da. Soinu ozenak eta ahulak bereizten ditu.  

● Soinu ozenek uhin-anplitude handiagoa dute. 

 
● Soinu ahulek uhin-anplitude txikiagoa dute. 

 

 

Dinamika soinu-intentsitatearekin eta haren aldaketarekin lotuta dagoen espresioaren alderdia da. Lan 

baten intentsitatea adierazteko, termino italiarrak edo haien laburdurak eta erreguladoreak erabiltzen 

dira. Musika-ñabardurak eta erreguladoreak dagozkien soinuen azpian jartzen dira. 

 

Ñabardurak: 

● pp pianissimo  oso soinu-intentsitate txikiarekin  

● p piano   soinu-intentsitate txikiarekin  

● mp mezzopiano  piano baino intentsitate handixeagoarekin 

● mf mezzoforte  forte baino intentsitate txikixeagoarekin 

● f forte   intentsitate handiz, ozen 

● ff fortissimo  oso intentsitate handiz, oso ozen 

 

Erreguladoreak: 

Crescendo (cresc.): soinu-intentsitatea pixkanaka handituz. 

 

Diminuendo (dim.): soinu-intentsitatea pixkanaka gutxituz. 
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Tinbrea 

Tinbrea soinu-objektuaren materialek eta soinua sortzeko moduak zehazten dute. Tinbreak ahots-motak 
eta instrumentu-motak bereizten ditu. 

 

Abiadura (tempoa) 

Lan bat interpretatzean kontuan hartu beharreko beste funtsezko parametro bat jotzeko abiadura da. 

Agogika abiadura-aldaketekin lotuta dagoen espresio-alderdia da. 

Metronomoa asmatu aurretik, musikaren abiadura neurtzeko, abiadura iradokitzen duten adjektiboak 

erabiltzen ziren, italierazkoak. Gaur egun ere, konpositoreek termino italiarrak erabiltzen dituzte obra 

baten abiadura adierazteko. 

● Largo   tempo geldoan (adagio baino geldoago) 
● Lento  tempo geldoan (adagio baino arinago) 
● Adagio              tempo geldoan (adagio baino arinago) 
● Andante  adagio eta allegroren arteko tempoa   
● Moderato  andante eta allegroren arteko tempoa 
● Allegro  tempo arinean (andanteren eta vivaceren artean) 
● Presto  tempo arinean 
● Prestissimo oso tempo arinean 

 

Musika-lan batean ohikoena tempoa konstante mantentzea da, baina batzuetan konpositoreek tempoa 
aldatzea nahi izaten dute. Horretarako, jarraibide hauek daude: 

● Accelerando: tempoa pixkanaka handitu behar dugula adierazten digu. Accel.  laburdurarekin ere 
adieraz daiteke. 

● Rallentando, ritardando: abiadura gradualki moteldu behar dugula adierazteko bi modu dira. Rall. 
edo rit. laburdurak erabiliz ere idatz daiteke.  
 

Etengabe erritmoa markatzen duen tresna da metronomoa. Lan bat jotzean tempo bera mantentzen 
laguntzeko erabiltzen dute musikariek. Erritmoaren abiadura bpm (beats per minute) izeneko zenbaki 
batek zehazten du. Zenbaki horrek adierazten du zenbat aldiz joko duen metronomoak minutu batean. 
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Zer da zarata? 

Gure belarrietarako desatsegina den soinua dela esanez defini dezakegu; baina definizio hori subjektiboa 
da, entzulearen mende baitago. Niretzat atsegina dena desatsegina izan daiteke zuretzat. 

Soinuaren eta zarataren arteko aldea soinu-uhinaren motan datza. Soinuaren uhina erregularra eta 
ordenatua da. Zaratarena, aldiz, irregularra eta desordenatua. 

● Soinua: bibrazio erregularrak ditu, intonazio jakin bat igortzen du, nota jakin bat sortuz, eta 
atsegina da belarrirako. 

 

 

● Zarata: bibrazio irregularrak ditu, intonazio mugagabea igortzen du; beraz, ez du nota jakin bat 
sortzen, eta desatsegina da belarrirako. 

 

 

Kutsadura akustikoa 

Entzumenak inguruan hautematen dituen soinu kaltegarrien multzoa da. Beste kutsadura-mota batzuk 
bezala metatzen, garraiatzen edo mantentzen ez den arren, bizi-kalitatean arazo larriak eragin ditzake. 
Kutsadura akustikoak giza jardueran du jatorria: garraioak, eraikuntza, industria... 

Zarata kutsadura akustikotzat jotzen da nazioarteko erakundeek aurreikusitako zarata-mugak gainditzen 
dituenean. Zarata dezibeletan (dB) neurtzen da, hots, soinuaren intentsitatea neurtzeko unitatean. 

OMEk (Osasunaren Mundu Erakundea) uste du 50 dB dela muga aproposena. Muga horretatik gorako 
zarata jasanez gero, entzumen-, gorputz- eta psikologia-arazoak izateko arriskua izango dugu. 
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Neurketa-tresna erabiliena sonometroa da. 

 

Zarata-maila altua etengabe jasateak gaixotasunak edo arazoak sor ditzake: estresa, antsietatea eta 
arazo kardiobaskularrak, besteak beste. Haurrengan ere, ikaskuntza prozesuan eragina izan dezaketen 
arazoak eragin ditzake. Zarata-maila altuarekin lotutako beste arazo batzuk ere badaude, hala nola 
insomnioa, bihotzeko arazoak, entzumen-arazoak… 

Gure partetik pixka bat jartzen badugu, denon artean zarata handirik gabeko  giroa lortu dezakegu. 
Bestalde, gure inguruko zarata-maila arautzen duten legeak daude: 

● Estatuan 37/2003 Legea dago: lege horren helburua kutsadura akustikoa prebenitzea, zaintzea 
eta murriztea da, kutsadura horrek giza osasunean, ondasunetan edo ingurumenean eragin 
ditzakeen kalteak saihesteko eta murrizteko. 

● Abenduaren 16ko 1513/2005/2003 Legea garatzen duen abenduaren 16ko 1513/2005 Errege 
Dekretuak Kutsadura Akustikoari buruzko Oinarrizko Informazio Sistema (SICA) sortu zuen, 
ingurumen-zarataren ebaluazioaz eta kudeaketaz arduratzeko. 

Udalek lege horri buruzko ordenantzak sortzeko betebeharra dute. 

Geuk ere, bakoitzak gure aldetik, neurri errazak har ditzakegu zaratarik gabeko giroa sortzen laguntzeko. 
Adibidez: 

o Hitz egitean ahotsaren bolumena jaistea. 

o Telebista eta musika-ekipoak neurrizko bolumenean entzutea. 

o Garraio publikoa edo bizikleta erabiltzea ibilbide laburretarako. 
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DBH1 – MUSIKA –  

1. UNITATE DIDAKTIKOA 

MUNDUARI BIRA 12 MUSIKA-TRESNATAN 

Proiektuaren azalpena ikasleentzat 

 

Badakizue nor izan zen Juan Sebastian Elkano?  

Nahi duzue gehiago jakin Juan Sebastian Elkanori buruz? Bai?  

Orduan… itsasoratu gaitezen, eta ekin diezaiogun abentura handi honi! 

Erronka honetan, munduko hainbat lekutako herri-musika aztertuko dugu. 
Horretarako, Juan Sebastian Elkanok munduari egindako lehen itzulia erabiliko dugu 
abiapuntu gisa. 
 

 
 
 
1. zeregina: kontratua idaztea 

4-5 ikasleko taldeetan egingo duzue lan. Kide bakoitzak eginkizun bat edukiko du taldean. 

Talde bakoitzean, zeregin hauetaz arduratuko diren kideak beharko ditugu: 

● Kazetaria: informazioa bilatu, laburtu eta prozesatuko du.   
● Argazkilaria: lanaren prozesuan, argazkiak eta bideoak egingo ditu eta proiekturako irudiak eta 

bideoak bilatuko ditu. 
● Bozeramailea: irakaslearekin harremanetan jarriko da aholkuak eta laguntza eskatzeko. 
● Informatikaria: astero, berri bat publikatuko du portfolio digitalean, argazkilariaren lanarekin 

osatua, astean egindakoa erakusteko. 
 Taldekideok bildu egingo zarete eta proiektu kooperatiboaren kontratua sinatuko duzue.  
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2. zeregina: bidaiari buruzko informazioa bilatzea  
 
  

 
Taldeko kide bakoitzaren zereginak adostu ondoren, Elkanok munduari egindako itzuliari buruzko 
informazioa biltzen hasiko zarete. 
 
Interneten datu hauek aurkitu behar dituzue:  

● Bidaiaren hasiera-data 
● Bidaiaren amaiera-data  
● Espedizioan parte hartu zuten itsasontzien izenak 
● Ontzietako kapitainen izenak 
● Ontzietan eramandako elikagaiak 
● Ibilbidearen deskribapena 
● Ibilbideen mapak 
● Geldialdiak 
● Bidaian izandako oztopoak eta bitxikeriak 
● Garai hartako musikaren eta musika-tresnen deskribapen laburra 

Datu hauek guztiak Word artxibo batean bilduko dituzue. 
 
3. zeregina: hiru geldialdiei buruzko informazioa biltzea 
 

  
Munduari emandako biran, hainbat lekutan gelditu zen Elkano. Geldialdi horien artean, hiru 
aukeratu behar dituzue, eta pauso hauek eman: 
 

● Aukeratutako lekuetara iristeko eta irteteko datak bildu. 
● Toki horiek mapa batean kokatu. 
● Historian leku horietan gertatutako hiru edo lau gertaera garrantzitsu aipatu. 
● Geldialdi bakoitzeko herri-musikaren eta hiru instrumentu tradizionalen deskribapena egin. 
● Hautatutako geldialdi bakoitzeko musika-tresna tradizional baten antzekoa den euskal musika-

tresna bat aurkitu eta deskribatu. Antzekotasun hori izan daiteke erabilitako materialengatik, 
jotzeko moduagatik edo sortzen duen soinu-motagatik.  

 
  
Datu  horiek guztiak Word artxibo batean  jasoko dituzue eta, bildutako informazioa osoa izan dadin, 
bideoak, irudiak eta audioak erantsiko dituzue dokumentuan.  
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4. zeregina: material birziklagarriak erabiliz musika tresna bat asmatzea 
 

Bidaia honetan aztertu dituzuen musika-tresnetan oinarrituta, taldekideen artean, musika-tresna 
bat sortu behar duzue, eskura dituzuen material birziklagarriak erabiliz.  
Zuen musika-tresna sortzen hasi aurretik, tresnaren fitxa bete behar duzue. 

 

 

DBH 1. MUSIKA-TRESNA BAT SORTU  

 

 

● Musika-tresnaren izena asmatu. 

● Erabiliko dituzuen material birziklagarriak zerrendatu. 

● Musika-tresna sortzeko egin beharreko pausoen azalpena eman. 

● Nola joko da musika-tresna? 

● Musika-tresnak sortzen duen soinuaren deskribapena egin, 

soinuaren ezaugarrien arabera. 

● Argazkia atera edo irudia egin. 

 

 
5. zeregina: proiektuaren aurkezpena 
 
PowerPoint bat prestatuko duzue. Bertan, datu hauek adierazi behar dituzue:  
 

● Taldeko rol-banaketa 
● Bidaiari buruzko informazio orokorra   
● Aukeratutako bidaiaren hiru geldialdiei buruzko informazioa 

o Kokapena, mapan 
o Leku bakoitzeko hiru musika-tresnen deskribapena 

● Leku horietako musika-tresnen antzekoak diren hiru euskal instrumenturen deskribapena 
● Asmatutako musika-tresnari buruzko informazioa 

 
 
Proiektua amaitzeko, egindako lana ahoz aurkeztuko diezue gelakideei. 
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DBH 1 – MUSIKA – 

2. UNITATE DIDAKTIKOA 

MUNDUARI BIRA HAMABI MUSIKA-TRESNATAN 
Edukiak 

Munduko hainbat tokitako musika-tresnen gainean taldeka ikertu ondoren, musika-tresnei buruzko 

kontzeptu garrantzitsuenak finkatuko dituzue. Horretarako, buru-mapa bat egingo duzue, bakarka, 

dokumentu honetan azaldutako edukietan oinarrituta. Zeregina egiteko, coggle.it webgunea erabiliko 

duzue.  

MUSIKA-TRESNEN SAILKAPENA 

Musika-tresna deitzen zaio musika-soinuen sortzaile edo igorle orori; eta musika-tresnak aztertzen 

dituen zientziari, organologia. 

Historian, musika-tresnen hainbat sailkapen egin dira. Gaur egun, Erich M. Von Hornbostel eta Curt Sachs 

musikologoek 1914an sortutakoa da erabiliena. Sailkapen horrek bibrazioak sortzeko moduan du 

oinarria. 

Bibrazioak sortzeko moduaren arabera, musika-tresnak bost taldetan sailkatu ditzakegu. Instrumentu-

mota handiak talde eta azpitaldetan banatzen dira, propietate fisikoak kontuan hartuta: kordofonoak, 

aerofonoak, menbranofonoak, idiofonoak eta elektrofonoak. 

 
 

 

KORDOFONOAK 

Arku-instrumentuak Biolina, biola, biolontxeloa, kontrabaxua 

Hari pultsatukoak Harpa, lautea, klabezina, gitarra 

Hari kolpekatukoak Pianoa, klabikordioa 

 
 

 

 

 

 

AEROFONOAK 

 

 

Zurezko  

haize-instrumentuak 

Alaka 
Moko-txirula, 

zeharkako txirula 

Mihi bakuna Klarinetea, saxofoia 

Mihi bikoitza 
Oboea, adar ingelesa, 

fagota, kontrafagota 

Metalezko 

haize-instrumentuak 

Ahokoa 
Tronpa, tronpeta, 

tronboia, tuba 

Beste mota batekoak 
Mihi librea Harmonika, akordeoia 

Mistoa Organoa, gaita 
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MENBRANOFONOAK 

 

 

Perkusio-

menbranofonoak 

Tinbala 

Eskuko danborrak: bongoak, kongak 

Danbor zilindrikoak: bonboa, kaxa, danborra, 

panderoa 

Igurzte-menbranofonoak Eltzagorra 

Putz eginez jotzen 

direnak 
Mirlitoia edo kazooa 

 

 

 

 

 

IDIOFONOAK 

 

Perkusio-idiofonoak 

Platerak, kriskitinak, klabeak, krotaloak, 

Triangelua, kaxa txinatarra, xilofonoa, marinba, 

metalofonoa, kanpaiak, gonga, zelesta 

Astintze-idiofonoak Marakak, sistroa, pandereta 

Igurzte-idiofonoak Kristalezko harmonika, güiroa  

Pultsatze-idiofonoak Musugitarra, musika-kaxa 

 
 

 

ELEKTROFONOAK 

Elektroakustikoak Gitarra elektrikoa, piano elektrikoa 

Elektronikoak 
Organo elektrikoa, sintetizadorea, theremina 

Digitalak MIDI instrumentuak 
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Kordofonoak (hari-instrumentuak) 

Harien bibrazioaren bidez soinua sortzen duten tresnak dira. Hauek dira harien ezaugarri 

fisikoak: 

● Zenbat eta luzeagoa izan haria, orduan eta baxuagoa da soinua. 

● Zenbat eta lodiagoa izan haria, orduan eta baxuagoa da soinua. 

● Zenbat eta tenkatuago egon haria, orduan eta altuagoa da soinua. 

 

Soinu baxuak edo altuak lortzeko, tamaina desberdinetako instrumentuak egiten dira. 

Gainera, musika-tresna bakoitzak luzera, lodiera eta tentsio jakin bateko hariak ditu. 

Tresnen tamainaren arabera, hainbat posiziotan jotzen dira, irudian ikusten den bezala: 

 

 

 

Hariak bibrarazteko moduaren arabera, kordofonoak hiru talde handitan sailkatzen dira:  

● Haria arkuz igurztekoak  

● Haria hatzez, plektroz edo mekanismo batez pultsatzekoak  

● Haria mailuz edo zotzez jotzekoak  

 

 

Arku-instrumentuak  

 
Tresna kordofonoetan, arkua erabiltzen da hariak igurtzi eta soinu-bibrazioak sortzeko. 
Harien bibrazioa erresonantzia-kaxaren barrura transmititzean, soinua aldatu eta 
anplifikatu egiten da. 
Arkua zenbait hari-instrumentutan hariak igurtziz dardararazteko erabiltzen den tresna 
da. Erabiltzen den arkua haga baten muturren artean tenkatutako zaldi-zurdez osatua 
dago. Zaldi-zurdetan erretxina ematen da, hariak ondo marruskatzeko. Arkuaren luzera 
eta heltzeko modua instrumentuaren arabera aldatzen da. Arkuaren tentsioa erregulatu 
egin daiteke.  
Batzuetan, tresna horien hariak hatzez pultsatuz jotzen dira. Teknika horri pizzicato 
deitzen zaio.   
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Gehien erabiltzen diren arku-instrumentuak hauek dira: biolina, biola, biolontxeloa eta 
kontrabaxua. 
 

 
 

Denek lau hari dituzte eta hariak banaka edo bi aldi berean jo daitezke.  
 
Biolina: hari igurtziko arku-instrumentua da, lau harikoa, eta familiako erregistro altuena 
du. Besaburuan bermatuta jotzen da. Taula harmonikoan, f formako bi soinu-zulo 
daude. Biolina eta dagokion familia XVI. mendean sortu ziren, Italian; eta XVIII. mendean 
finkatu ziren gaur egun dituzten ezaugarriak. Musika klasikoan zein herri-musikan 
erabiltzen da.  
 

 
 
 
Biola: hari igurtziko arku-instrumentua da, biolinen familiako bigarrena. Biolinaren 
antzekoa da, baina handiagoa eta soinu ilunagokoa. Biolinak baino bostun bat 
beheragoko afinazioa du. Jotzeko, biolinari bezala heltzen zaio. 
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Biolontxeloa: hari igurtziko arku-instrumentua da, biolinen familiako hirugarrena. Biola 
baino zortzidun bat beherago afinatzen da. Biolinaren antzeko forma du; baina 
handiagoa da, eta behealdea hagatxo batez lurrean bermatuz jotzen da, musikaria 
eserita dagoela. 
 

 

 
 

Kontrabaxua: hari igurtziko arku-instrumentua da, biolinen familiako laugarrena eta 
erregistro beherenekoa. Musikaria zutik edo aulki hanka-luze batean eserita dagoela 
jotzen da, behealdea hagatxo batez lurrean bermatuz. Jazzean eta hainbat herri-
musikatan, arruntagoa da hatzez (pizzicato) jotzea, arkuz baino. 
 

 
 

Hari pultsatukoak 
 

Hariak hatzez, azazkalez edo plektroz pultsatuta soinua sortzen duten tresnak dira. 
Hauek dira talde honetako instrumentu garrantzitsuenak: 
 
Lautea: antzinako egiptoarrek erabiltzen zuten. Mendebaldeko lautea “al-ud” 
arabiarraren ondorengoa da, eta Espainiatik Europa osora zabaldu zen. Lautearen 
erresonantzia-kaxak madari-forma du; tresnaren atzeko aldea sabelduna da, eta zur 
finezko xafla askok osatua dago. Masta zabala eta motza du, kosketan banatua. Larako-
etxea atzerantz tolestuta dago, eta 90 graduko angelua osatzen du mastarekin. 
Hari-kopurua aldatu egin da denborarekin, baina denak bikoitzak izan dira beti. 
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Harpa: instrumentu zaharrenetako bat da, eta Egiptoko musika-kulturaren ikur 
nazionala izan zen. Harpa modernoa tamaina handiko instrumentua da eta 47 hari ditu. 
Hariak eta erresonantzia-kaxa elkarzut ditu. Harien bi aldeetatik  jotzen da, bi eskuetako 
hatzez. Harpa guztietan,  hainbat luzeratako hariak euskarri baten alde batetik bestera 
tenkatzen dira. Euskarria triangelu-formakoa izan daiteke (bastidore-harpak), angelu-
formakoa (harpa angeluarrak) edo kurbatua (arku-harpak). Beheko aldean, 
erresonantzia-kaxa dauka. 
 

 
 
Gitarra: zortzi zenbakiaren formako erresonantzia-kaxa du eta, taula harmonikoan 
erresonantzia-zuloa dago. Luzera bereko sei hari ditu, baina material, lodiera eta tentsio 
ezberdinekoak. Diapasoian, metalezko 19 koska ditu eta larako-etxea mekanikoa da. 
Hatzez edo plektroz jotzen da.  

 
 
Klabezina: XV. mendearen amaieran agertu zen, Italian; eta Europa osora zabaldu zen, 
XVI. mendean. Bi hari edo gehiago ditu notako. Teklatu bat baino gehiago izan dezake. 
Teklatu horietan, tekla bakoitza sakatzen denean, haria igo egiten da, eta plektro batek 
pultsatzen du. 
Hauek dira pianoarekin dituen desberdintasun nagusiak: intentsitate gutxirekin jotzen 
du, soinu metalikoagoa du eta ezin du intentsitatea aldatu teklak sakatzean. 
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Hari kolpekatukoak 
 

Hariak jo edo kolpekatzean soinua sortzen duten musika-tresnak dira. 
 
Pianoa: Bartolomeo Cristofori izeneko luthier italiarrak asmatu zuen, XVII. mendearen 
amaieran. Piano-forte deitu zuen. Tresna honen ezaugarririk garrantzitsuena da tekla 
sakatzen den indarraren arabera ozen edo ahul jotzeko gaitasuna. 
 Gaur egungo pianoak 88 tekla ditu; eta haiek sakatzean, mailu batzuek hariak 
kolpekatzen dituzte. Pianoan, nota bakoitzeko, hiru hari izaten dira (baxuetan izan ezik, 
horietarako hari bat edo bi izaten baitira). Piano arruntak bi pedal ditu. Eskuinekoak 
eutsi egiten dio soinuari, nahiz eta teklak sakatzeari utzi. Ezkerrekoak sordina-efektua 
egiten du (soinua pixka bat gutxitu egiten du). 
 

 
 
 
Klabikordioa: tangente izeneko metalezko pieza batek kolpatzen ditu hariak, tekla 
bakoitzaren kontrako muturrean sartuta. Tangenteak haria jotzen duenean, bi zatitan 
banatzen du: alde aske bat, dardarakorra, zubiaren eta tangentearen arteko luzeraren 
arabera soinuaren altuera zehazten duena eta beste zati bat, entzuten ez dena feltro 
zati batekin kontaktuan dagoelako. Klabikordioak, klabeak ez bezala, intentsitatea alda 
dezake, baina intentsitate-aldaketa oso txikia da beti. 
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Aerofonoak (haize-instrumentuak) 
 
Tutuaren barruan dagoen aire-zutabearen bibrazioz soinua sortzen duten musika-
tresnak dira. 
 
Tutuen ezaugarri fisikoak: 
 

● Tutua zenbat eta luzeagoa izan, orduan eta baxuagoa da soinua; zenbat eta 
laburragoa izan, orduan eta altuagoa. 

● Zenbat eta handiagoa izan tutuaren diametroa, orduan eta baxuagoa da soinua; 
zenbat eta txikiagoa izan hodiaren diametroa, orduan eta altuagoa. 

● Zenbat eta handiagoa izan airearen presioa, orduan eta ozenagoa da soinua; 
zenbat eta  txikiagoa izan presioa, orduan eta ahulagoa. 
 

Betidanik egin dira zuloak tutuetan, aire zutabearen luzera aldatzeko eta soinu gehiago 
sortzeko eta soinua errazago igortzeko. Jatorriz, horretarako, hatzak bakarrik erabili izan 
dira. Denborarekin, tutuak laburtzeko eta luzatzeko beste sistema batzuk sortu ziren. 
Hauek dira gehien erabiltzen direnak: 
 

● Giltza-sistema: hatzez estali ezin diren zuloak estali edo agerian uzten dituzten 
palankak dira. Zurezko haize-instrumentuetan erabiltzen da (klarineteak, 
flautak...). 

 
● Haga-sistema: hodi bat beste baten barruan irristatzen da, hodia luzatuz edo 

laburtuz soinu altuagoak edo baxuagoak lortzeko. Sistema hau tronboian 
erabiltzen da. 
 

 
 

● Pistoi-sistema: pistoiek hainbat luzeratako zirkuituetatik desbideratzen dituzte 
soinu-bibrazioak. Pistoi bakoitzak tutu-zati bat beste batekin lotzen du. 
Metalezko haize-tresnetan erabiltzen da (tronpeta, tuba...). 
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Zurezko haize-instrumentuak 
 
Zurez egindako haize-instrumentuak dira; baina metalezkoak izanik zurezkoen antzeko 
tinbrea dutenak ere multzo honetan sartzen dira. 

 

 
 

Talde honetan, erabiltzen duten ahoko-motaren arabera sailka ditzakegu musika-
tresnak: 
 

● Alakakoak: ertz zorroztu baten bidez putzaren airea bi zatitan banatzean sortzen 
dute soinua; zati bat tutuaren barrura doa eta bestea kanpora, soinua sortzeko 
presioa lortuz. 

o Txirula eztia: soinu leuna sortzen du. Aurrealdean, zazpi zulo ditu eta 
atzealdean bat. Hainbat tamainatan egiten da, eta bi zortzidun inguru 
sortzeko gaitasuna du. 

 

 
 

o Zeharkako txirula: tutuaren mutur batean putz egiteko zulo bat duen 
txirula-mota bat da. Zuloaren ertzei putz eginez jotzen da. Txirula zeharka 
hartzen da. Hainbat tamaina eta afinaziotakoak daude. 

 

 
 

● Mihi bakunekoak: mihia kanabera fin eta malguko xafla bat da. Ahokoaren albo 
batean jartzen da eta metalezko uztaien bidez lotzen da. Putz egitean, ahokoaren 
eta mihiaren artetik pasatzen da airea, eta dar-dar egiten du. Mihiaren 
bibrazioak hodiko aireak bibratzea eragiten du, eta soinua sortzen da. Ahoko-
mota hau klarineteek eta saxofoiek erabiltzen dute. 
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o Klarinetea: tutu zilindrikoa eta giltzak ditu. Hainbat tamaina eta 

afinaziotakoak daude; horietatik arruntenak dira sopraninoa edo 
errekintoa, sopranoa eta baxua. Orkestra-instrumentua da, eta oso 
erabilia bandan eta jazz-musikan. 
 

 

 
 
 

o Saxofoia: Adolphe Sax-ek asmatu zuen. Metalez egina dago, baina 
klarinetearen ahoko-motaren bidez egiten du soinua. Tutuaren zuloak 
ireki eta ixten dituen giltza-sistema bat du. Zurezko haize-instrumentuen 
antzekoa du tinbrea. Hatz-jokoa klarinetearen antzekoa du. 
 
 

 
 
 
 

● Mihi bikoitzekoak: bi xafla oso fin eta malguz osatutako ahokoa dute eta bokal 
izeneko metalezko tutu txiki baten inguruan lotzen dira. Tutua tinko finkatzen da 
instrumentuaren goiko muturrean, kortxozko zati baten barruan. Mihien bidez 
putz egitean, xaflek bibratu egiten dute, bata bestearen kontra talka eginez. 
Hala, aire-zutabeak bibratu egiten du musika-tresnaren barruan, eta soinua 
sortzen da. Ahoko hau oboearen familiako tresnek erabiltzen dute: oboea, adar 
ingelesa, fagota eta kontrafagota. 
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o Oboea: zurezko haize-instrumentuen artean, soinu-hedadura txikiena 
du; baina tinbre-mota ugari ditu. Zurezkoa da eta 60 cm inguru neurtzen 
du. Tutuak sekzio konikoa du eta hiru zatiz osatuta dago. 

 

 
o Adar ingelesa: oboeak baino bostun bat beheragoko soinua du. Tutua 

lodiagoa eta luzeagoa delako bereizten da. Ahokoa kurbatua du eta 
tutuaren amaierak udare-formako zabalgunea du. 

 
 

o Fagota: oboea baino bi zortzidun baxuago entzuten da. Luzera eta 
diametro desberdineko egurrezko bi tutu paralelok osatzen dute. Tutu 
horiek beheko aldean elkartzen dira. 

 
o Kontrafagota: fagota baino zortzidun bat baxuagoa da. Tutu koniko 

luzea du, bi aldiz tolestua, eta, jotzeko, lurrean bermatzen da hagatxo 
batez. 
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Metalezko haize-instrumentuak 
 
Ezpainetako bibrazioak hodiaren barneko aire-zutabera transmititzen dira eta horrela 
sortzen da soinua. 
Metalezko instrumentu baten tinbrea aldatu egiten da erabilitako ahoko-motaren, 
hodiaren diametroaren eta kanpaiaren tamainaren eta formaren arabera. 
Musika-tresna hauetan, hodiaren luzerak eta ezpainen tentsioak zehazten dute 
soinuaren altuera. 

 
Ezpainek, zenbat eta bigunago egon, orduan eta astiroago bibratzen dute eta airea ere 
astiroago dardararazten dute; eta horrek soinu baxua eragiten du. Ezpainak zenbat eta 
tenkatuago egon, orduan eta azkarrago bibratzen dute eta, ondorioz, hodiko airearen 
bibrazioak azkarragoak dira; eta, beraz, soinua altuagoa da. 
 
Hauek dira orkestra modernoan gehien erabiltzen diren metalezko haize-
instrumentuak: 
 
Tronpa: 4,5 m inguruko metalezko hodi luze batek osatzen du. Sekzio koniko oso estua 
du eta bere baitan biltzen da hainbat aldiz. Kanpai zabal batean amaitzen da. Hiru 
balbula ditu eta inbutu-formako metalezko ahokoa erabiltzen du. Ahoko-motak eta 
hodiaren formak eragiten dute tronpeta eta tronboiek baino soinu leunagoa eta 
gozoagoa izatea.  

Tronpeta: metalezko haize-instrumentuetatik zaharrena da. Tutankamon faraoiaren 
hilobian, bi tronpeta zuzen aurkitu ziren. Erdi Aroan, egintza militarretan eta gorteko 
edo aristokraziako zeremonietan erabiltzen ziren. XVII. mendean sartu zen orkestran, 
eta hasieran, batez ere, operetan eta erlijio-musikan erabili zen. 
1.815ean, pistoi- eta balbula-sistema asmatu zen; eta, horri esker, tronpetak eta 
metalezko beste haize-instrumentu batzuek soinu-hedadura handitu eta bizkortasuna 
hobetu zuten. 
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Pistoia 
 
Tolestutako metalezko hodi zilindriko batek osatzen du tronpeta. Muturrean kanpai 
ertaina du. Airea pasatzen uzten duten pistoien sistema erabiltzen du, luzera 
desberdineko hodi-zatiak konektatzeko. 
 
 

 
 
 

Tronboia: tronboi erabilienek ez dute pistoirik erabiltzen, haga-sistema baizik. U 
formako hodi luze bat hodi nagusiaren gainean zazpi posiziotan irristatzen da.  Haietako 
bakoitzean, ezpainen tentsioa erabiliz, soinu altuagoak edo baxuagoak sortzen dira. 
Hainbat tamainatan egiten da (kontraltoa, tenorea, baxua eta kontrabaxua); tronboi 
tenorea da erabiliena. 
 

 
 
Tuba: metalezko haize-instrumenturik baxuena eta berriena da, 1820an asmatu 
baitzuten. Tamaina desberdinetan egiten da. Diametro handiko eta sekzio konikoko hodi 
bat du. Gorantz orientatutako kanpai handi batean amaitzen da. Hirutik bost pistoira 
bitartean ditu. Batez ere, musikaren baxuaren lerroa indartzeko erabiltzen da. 
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Bestelako haize-instrumentuak  
 
Mistoak: 
 

● Organoa: teklatu-instrumentu tutuduna da. Hauspoetatik datorren airea 
tutuetatik igarotzean sortzen da soinua. Teklatu bat baino gehiago izan ditzake 
eta, batzuetan, haien azpian oinez erabiltzen den pedalierra. Soinua sortzeko 
eraren arabera, bi tutu-mota bereizten dira: ezpaindunak eta mihidunak. Tinbre 
bereko soinua sortzen duten tutuek erregistroa osatzen dute. 

 

 
 

● Gaita: etengabe jotzeko gaitasuna duen tresna da, poltsa batean dagoen aire-
erreserbari esker. Besoaren azpian eusten zaio eta hodi batetik putz egitean 
betetzen da airez. Mihi bakuna edo bikoitza duen hodi melodikoak osatzen du. 

 

 
 

Mihi librekoak: mihiak aske dar-dar egiten du, inolako elementuren kontra jo gabe. 
 

● Harmonika (aho-soinua): metalezko mihi bat du nota bakoitzerako, hainbat 
tamainatan egiten da eta bi zortziduneko erregistroa du. 10 zulo ditu eta 
horietatik putz eginez edo airea hartuz jotzen da, nota desberdinak sortzen 
baitira putz egitean eta airea xurgatzean. Eredu kromatikoan, botoi bat 
sakatzean eskala kromatikoa jotzen da. 
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● Akordeoia (eskusoinua): hauspoa, diapasoia eta egurrezko bi kaxa harmoniko 

ditu. Bi aldeetan, zurezko kaxek ixten dute hauspoa. Eskuineko eskuaren aldeak, 
diapasoi bat du teklekin edo botoiekin, akordeoi motaren arabera. Ezkerreko 
eskuaren aldeak botoiak ditu, baxuak eta akonpainamendu-akordeak jotzeko. 

 

 
 

Zurezko kaxek beste kaxa txikiago batzuk dituzte. Horietan daude airearekin 

bibratzen duten eta eskusoinuaren soinua sortzen duten mihi metalikoak. Hodi 

batzuetatik igarotzen da airea musika-kaxetara, mihien bidez.  

 

 
Instrumentuak jo dezan, hauspoa ireki edo itxi egin behar da tekla bat edo 

gehiago sakatzen den bitartean. 
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Perkusio-instrumentuak 
 
Perkusioa da musika-tresnen familietan instrumentu gehien dituena. Hona hemen 
perkusioaren ezaugarri orokorrak: 
 

● Zenbat eta handiagoa izan tresna, orduan eta baxuagoa da sortzen duen soinua. 
● Tinbrea musika-tresna egiteko erabiltzen den materialaren eta kolpekari-

motaren  araberakoa da. 

 
● Mintzak, zenbat eta tentsio handiagoa izan, orduan eta soinu altuagoa izango du. 

● Perkusiozko tresnen familian, intonazio zehatzeko instrumentuak eta intonazio 

zehaztugabekoak daude. Lehenengoek altuera jakineko soinua sortzen dute; eta 

bigarrenek, aldiz, ez. 

 

Menbranofonoak 

 

Mintza edo azala bibratzean soinua sortzen duten musika-tresnak dira. 

 

Perkusio-menbranofonoak 

 

● Tinbala: mintza duen intonazio zehatzeko instrumentua da. Esferaerdi-forma du 
eta  kobrezkoa da. Goiko aldean, irekita dago eta larruzko edo plastikozko 
mintzen bidez estalia. Torlojuen eta pedalen bidez tenkatzen da mintza.  
Instrumentuak zortzi nota sor ditzake, gehienez; horregatik, tamaina 
desberdineko bi edo lau tinbaleko multzoak erabiltzen dira nota gehiago 
sortzeko. 
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● Danbor zilindrikoa: intonazio zehaztugabekoa da. Musika-tresna honekin 
erritmo ozenak edo ahulak egin daitezke. Bastidore batean mintz bat edo bi 
duten perkusio-instrumentuak dira. Era askotakoak daude eta eskuarekin edo 
mazoekin jo daitezke. 

 
 

 
 
 

Hauek dira erabilienak:  
 

o Kaxa: danbor txikiena eta altuena da. Pordoiak izaten ditu. Bi 
makilekin jotzen da. 
 
 

 
 

 
o Dunbala: intonazio zehaztugabeko perkusiozko musika-tresna da. 

Mintzak bertikalean dituen danbor handia da. Alde batetik edo 
bietatik jo daiteke; eta, normalean, mazoa erabiltzen da mintza 
jotzeko. 
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o Esku-danborrak: bi eskuetako hatzez eta ahurrez jotzen diren 

instrumentuak dira.  
 

▪ Bongoa: bi danbor txikik osatze dute. Belaunen artean 
jartzen da, eta hatzekin eta esku-ahurrekin kolpatzen da. 
Danbor zilindrikoak edo konikoak izan ditzake, eta mintz 
bakarra dute. 

 

 
 
 

▪ Conga: danbor estu eta luze hau egiteko  gehien erabiltzen 
den materiala zura da, baina beira- edo metal-zuntzez ere 
egiten da. Normalean, bi instrumentuko conga-multzoan 
jotzen dira, tripode metaliko baten gainean; baina hiruko 
edo gehiagoko taldeak ere egin daitezke. 

 
 
Igurzte-menbranofonoak 
 

● Eltzagorra: bi aurpegietako bat azalarekin estalita daukan eltze moduko bat da. 
Erdian, eskua heze igurzten den kanabera bat dauka; eta horrela bibratzen du 
mintzak, soinu berezia eta baxua sortuz. 
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Putz eginez jotzen direnak 
 

● Kazoo-a: pertsona batek musika-tresnatik hitz egiten duenean, hodiari 
konektatutako mintzak bibratu egiten du eta aldatu egiten du ahotsaren tinbrea.  
 

 

● Mirlitoia: kanabera zati hutsa da. Mutur bat paper finezko mintz batekin estalita 
du eta  erdiko irekiduratik putz egitean bibratzen du, sudur-soinua sortuz. 

 

 
 

Idiofonoak 
 

Musika-tresna osoa bibratzean sortzen da soinua. Bibrazioak sortzeko moduaren 
arabera, hainbat taldetan sailkatzen dira: perkusio idiofonokoak, astintze idiofonokoak, 
frikzio idiofonokoak, igurzte idiofonokoak eta pultsatze idiofonokoak. 
 
Perkusio-idiofonoak 
Bi mota daude: 
 
1. Elkar jotzen duten bi zati berdinek osatuak. Hauek dira erabilienak: 
 

● Klabeak:  egurrezko bi zilindro txikik osatzen dute. Zilindro bat esku batekin 
hartzean, erresonantzia hutsunea sortzen da eta bestearekin kolpatzen da. 

 
 

● Txindatak: disko-formako bi plaka metaliko ganbil dira. Plakek zulo bat dute 
erdian, uhal batekin hartzeko. 
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● Kriskitinak: zurezko edo bolizko bi pieza ahurrek osatzen dute, lokarri batekin 
lotuak. Eskuan hartu eta bata bestearen kontra jotzen dira. 

 

 
● Krotaloak: elkar jotzean soinua sortzen duten bi disko metaliko txikik osatzen 

dute. 
 

 
 

 
 
2. Kolpekatzean soinuak sortzen dituztenak:  
 

● Triangelua: triangelu aldekide baten forma daukan altzairuzko barra bat da,  
erpinetako batean irekia. Esku batekin eusten zaio airean, metalezko hagaxka 
batekin kolpatzen den bitartean. 

 
 

● Xilofonoa, bibrafonoa eta zelesta: luzera desberdineko plaka afinatuekin 
osaturiko instrumentuak dira eta, erritmoak ez ezik, melodiak sortzeko aukera 
ere ematen dute. 
Xilofonoan eta bibrafonoan, teklatu baten moduan kokatuta daude plakak. 
Haien azpian, metalezko hodi hutsak daude, erresonadore gisa aritzeko. 
Xilofonoan, plakak zurezkoak dira; eta metalezkoak, bibrafonoan. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Zelesta piano bertikal txiki bat bezalakoa da. Teklek mailu batzuk mugitzen 
dituzte metalezko plaka txikiak jotzeko. 
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● Kaxa txinatarra: zurezko kaxa angeluzuzena da, erresonantziako barneko zulo 
bat duena. Makil batekin jotzen da. 

 

 
 

● Hodi-kanpaiak: luzera desberdineko metalezko hodi hutsak dira. Bertikalki 
zintzilik daude goiko aldetik, eta mailuekin jotzen dira. Elizako kanpaien antzeko 
tinbrea sortzen dute. 
 

 
 

 
 
Astintze-idiofonoak 
 
Musika-tresna hauek  astindu egin behar dira, soinua ateratzeko: marakak, kaskabiloak, 
etab. 
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Marruskatze-idiofonoak 
 
Güiroa: azalean zeharkako ildoak dituen kalabaza huts bat da. Makila batekin arraspatu 
behar da. 
 
 
 

 
 
 

Igurzte-idiofonoak 
 
Soinua sortzeko  igurtzi egiten diren  musika-tresnak dira. 
 
Kristalezko harmonika: erresonadore gisa jokatzen duten kristalezko hodi erdiesferikoak 
dira. Ardatz horizontal batean jartzen dira, eta pedal baten bidez birarazten da tresna. 
Erresonadoreak dardararazteko, ertzak igurtzi egin behar dira hatz bustiekin; eta, hala, 
kristal-soinua sortzen da. 
 
 

  
 

 
 
Pultsatze-idiofonoak 
 
Musu-gitarra: hatzekin  sakatzean dar-dar egiten duen mihi malgu bat da. Mutur bat libre du eta 
bestea, burdina forjatuko moldura bati lotua. Moldura horrek mutur paraleloak ditu eta aho 
erdiirekiaren kontra jartzen da; ahoko erresonadore horrek handitu egiten du musika-tresnaren 
sonoritatea.  
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Elektrofonoak 
 
Korronte elektronikoen bidez soinua sortzen edo aldatzen duten musika-tresnak dira. 
Hiru taldetan banatzen dira: 
 

● Elektrikoki anplifikatutako musika-tresna mekanikoak: instrumentuak 
akustikoak dira, baina modu elektronikoan anplifikatzen da soinua. 

 
o Gitarra elektrikoa: baliabide elektronikoak erabiltzen ditu harien 

bibrazioak atzeman eta entzuteko. Hargailuek soken bibrazioa jasotzen 
dute eta kable baten bidez iristen dira kanpoko anplifikadorera. Handik, 
bozgorailura bidaltzen da seinalea. Hariak altzairuzkoak izaten dira. 
Erresonantzia-kaxa edo gorputz trinkoa izan dezake. Normalean, 
plektroaz jotzen da. 

 

 
 

o Baxu elektrikoa: gitarra elektriko baten antzera egina dago eta 
ermamiekin jotzen da. Leo Fenderrek sortu zuen baxu elektrikoa, 1951n, 
kontrabaxuen espazio eta soinu-arazoak konpontzeko. 

 

 
 

 
● Soinua baliabide elektronikoz sortzen duten instrumentuak: hasierako bibrazioa 

eta anplifikazioa modu elektronikoan egiten dira. Soinu-sorgailu elektrikoak 
oszilazio-seinale harmonikoa sortzen du. 

o Theremin: lehenengo tresna elektrofonoetako bat izan zen. Leon 
Theremin sobietarrak asmatu zuen, 1920an. Bi antena ditu. Ezkerrekoak 
begizta-forma du eta, horrekin, intentsitatea kontrolatzen da: eskua 
hurbilduz gero, bolumena jaitsi egiten da eta, kontrakoa eginez, igo 
egiten da. Eskuinekoa, antena bertikal bat da eta soinuaren altuera 
kontrolatzen du: eskua hurbilduz gero, maiztasuna handitu egiten da 
(altuagoa); eta, alderantziz, jaitsi egiten da (baxuagoa). 
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o Sintetizadorea: baliabide elektronikoen bidez sortzen eta manipulatzen 
ditu soinuak. Tresna honekin, soinu berriak sortu eta musika-tresna 
ezagunenak erreproduzi daitezke. Sortutako uhinaren forma aldatu 
egiten da iraupenari, altuerari eta tinbreari dagokienez, anplifikadoreak, 
nahasgailuak, iragazkiak, erreberberadoreak, sekuentziadoreak eta 
maiztasun-modulatzaileak erabiliz. 

 
 

 
 

 
o Martenot uhinak: zerra-hortz itxurako uhinak sortzen dituen osziladorea 

du. Ohiko teklatu baten eta alanbre baten bidez kontrolatzen da. 
Teklatuak aukera ematen du nota zehatzak arazorik gabe sortzeko. 
Alanbreari erantsitako eraztunetik tiratuz, interpreteak igo edo jaitsi 
egiten du tonua. Tresna monofonikoa da, hau da, ez du aldi bereko 
notarik sortzen. 

 
● Instrumentu mekaniko-elektrikoak: soinua sortzeko, elementu mekanikoak eta 

elektrikoak nahasten dituzten musika-tresnak dira. Adibidez, organo elektrikoa. 
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DBH1 – MUSIKA –  

 3. UNITATE DIDAKTIKOA  

OPERA, KAMERA, EKIN! 

Proiektuaren azalpena ikasleentzat 

 

Musikako Teamsean sartzean, esteka bat aurkituko duzue, hau dioena: "Konta dezake 

musikak istorio bat? Klikatu esteka honetan, eta leku berezi batera joango zarete. Bidaia 

egiteko, zeregin batzuk beteko dituzue.” 

 

1. zeregina: kontratua idaztea 

Lau/bost ikasleko taldeetan lan egingo duzue. Kide bakoitzak eginkizun bat edukiko du 

taldean. 

Talde bakoitzean, zeregin hauetaz arduratuko diren kideak beharko dituzue: 
 

● Kazetaria: informazioa bilatu, laburtu eta prozesatuko du.   
● Argazkilaria: lanaren prozesuan, argazkiak eta bideoak egingo ditu eta 

proiekturako irudiak eta bideoak bilatuko ditu. 
● Bozeramailea: irakaslearekin harremanetan jarriko da, aholkuak eta laguntza 

eskatzeko. 
● Informatikoa: astero, berri bat publikatuko du, portfolio digitalean, 

argazkilariaren lanarekin osatua, astean egindakoa erakusteko. 
 

 Behin zereginak banatuz gero, bildu egingo zarete taldekideok, eta proiektu 
kooperatiboaren kontratua sinatuko duzue. 
 
 2. zeregina: ahotsa aztertzea 
 
Lehenik eta behin, musika-tresna nagusia ezagutu behar duzue: ahotsa. Fonazio-
aparatua aztertuko duzue, gure gorputzean soinua nola sortzen den ulertzeko. 
Horretarako, gai hauei buruzko informazioa bilatu behar duzue Interneten: 
 

● Fonazio-aparatua 
● Ahotsaren definizioa 
● Ahotsen sailkapena 
● Tesitura eta tesitura-motak 
● Ahots-mota bakoitzeko bideoa 
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3. zeregina: musika-generoei buruzko informazioa bilatzea 

Zeregin honetan, musika-generoei buruzko informazioa bilatuko duzue: 

● Musika-generoaren definizioa  
● Musika-generoen sailkapena, erabilitako irizpideen arabera: 

o Erabilitako soinu-baliabideak 
o Musikaren funtzioa 
o Obraren edukiak eta haiek erakusteko modua 
o Obraren hartzaileak 

 
4. zeregina: musika-genero batean sakontzea 

Orain, musika-genero ezagunenetako batean sakonduko duzue: opera. 

● Zer da opera? 
● Operaren bilakaera 
● Opera sortzeko behar diren lanbideak 
● Operaren egitura 
● Opera-motak 
● Operetan erabiltzen diren gai nagusiak 

 
5. zeregina: zuen opera sortzea 

Opera bat asmatuko duzue. Taldean, istorioaren xehetasunak adostu eta deskribatuko 
dituzue: 

● Opera-mota: komikoa, mitologikoa, historikoa, beldurrezkoa, amodiozkoa… 
● Momentua: garaia, urtaroa, eguneko ordua... 
● Istorioa non gertatzen den: herrialdea, hiria, kalea, etxea... 
● Pertsonaien deskribapena: adina, ahots-mota, nortasuna... (zuen operan, sei 

pertsonaiak hartuko dute parte) 
● Atrezzoa eta dekoratuak: jantziak, makillajea, materialak, agertokiaren planoa… 
● Operaren ekitaldiak idatzi: zuen operak lau ekitaldi izango ditu. Lehena, 

istorioaren aurkezpena izango da; bigarrena eta hirugarrena, garapena; eta 
azkena, operaren amaiera. 
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 6. zeregina: operaren doinuak konposatzea 
 
Doinu bana konposatuko duzue zuen operako pertsonaia bakoitzak kantatzeko. 
Horretarako, Musescore programa erabiliko duzue. Abestiak sortzeko, urrats hauei 
jarraituko diezue:  

● Doinuak zein unetan kantatuko diren erabakiko duzue. 
● Melodiek ez dute 12 konpas baino gehiago izango. 
● Partitura idatzi ondoren, letra idatzi behar duzue. Letrak zerikusia izan behar du 

istorioaren garapeneko une jakin batekin: istorioaren zer unetan kantatuko den 
kontuan hartu behar duzue.  

 
  
7. zeregina: aurkezpena egitea 
 
Erronkan jasotako datu guztiekin, PPT aurkezpen bat egingo duzue. Gai hauei buruzko 
informazioa agertu behar da: 

● Fonazio-aparatua  
● Ahotsa eta ahots-motak 
● Musika-generoak  
● Opera: atalak, garaiak, gaiak, partaideak 
● Gure opera: atrezzoa, dekoratua, pertsonaiak, lekuak, garaia, ekitaldiak, 

doinuak… 
 
8. zeregina: zuen opera antzeztea 
 
Proiektua amaitzeko, gelakideei antzeztuko diezue zuen opera.  
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DBH1 – MUSIKA – 

 3. UNITATE DIDAKTIKOA  

OPERA, KAMERA, EKIN! 

Edukiak 

Operaren mundua aztertu ondoren, gai honi buruzko kontzeptu garrantzitsuenak 

finkatuko dituzue. Horretarako, buru-mapa bat egingo duzue, bakarka, dokumentu 

honetako edukietan oinarrituta. Zeregina egiteko, coggle.it webgunea erabiliko duzue. 

FONAZIO-APARATUA 

 

Dugun tresnarik zaharrena da ahotsa. Abeslariek ikasketaren eta praktikaren bidez 

menderatzen dute instrumentuaren teknika. 

Ahotsa hiru fasetan sortzen da: 

1. ARNASKETA. Parte hartzen duten organoak: diafragma, birikak eta trakea. 

2. AHOTSAREN PRODUKZIOA. Soinua sortzen duten organoak: laringea, glotisa eta 

ahots-kordak. 

3. ANPLIFIKAZIOA. Erresonantzia-organoak dira: faringea, ahoa, sudur-hobiak eta sudur- 

eta garezur-sinuak. Soinua handitzeaz gain, ahots-tinbrea finkatzen dute. 

 

Ahotsa sortzeko faseak 

1. fasea: arnasketa 

 

Ahotsa sortzeko, funtsezkoa da aire-fluxu egokia egotea. Arnasketa-prozesuak bi 

fase ditu: arnasa hartzea eta arnasa botatzea. Bietan, diafragmak parte hartzen 

du. Diafragma hauspo antzeko muskulua da, eta airearen sarrera eta irteera 

kontrolatzen du.  
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Arnasketa egokia izatea ezinbestekoa da kantatzeko eta hitz egiteko. Arnas 

teknika onari esker lortzen da: 

● Arnasa-ahalmena handitzea  

● Kanporatzen dugun aire-kantitatea kontrolatzea 

● Soinu-igorpen egokia lortzea 

 

Hiru arnasketa-mota daude: 

 

● Goiko arnasketa: arnasa hartzean, sorbaldak altxatzen ditugu eta bularra 

airez betetzen da. Horrela,  biriken goiko aldea bakarrik beteko dugu. Ez 

da egokiena kantatzeko, aire gutxi sartzen baitugu. 

● Diafragma-arnasketa: diafragma biriken oinarrian dagoen muskulua da. 

Arnasa hartzean, uzkurtu egiten da eta forma lauagoa hartzen du, 

biriketara airea sar dadin. Diafragma erlaxatzen denean, haren bolumena 

handitu egiten da, birikak presionatzen ditu eta arnasbotatzea gertatzen 

da. 

● Arnasketa osoa: aurreko bi moten konbinazioan oinarritzen da. 

Kanturako aproposa da, airearen kontrol egokiagoa izateko aukera 

ematen baitu. 

 

 
 

 

 

2. fasea: ahotsa sortzea 

 

Ahots-kordek sortzen dute ahotsa. Bi tendoi elastiko dira, ezpainen antzeko 

forma dutenak, eta glotisean daude. Arnasa hartzean, glotisa irekita egoten da 

eta, horrela, airea biriketara sartu eta atera daiteke. Hitz egitean eta kantatzean, 

ahots-kordak mugitu eta hurbildu egiten dira aritenoide izeneko kartilago 

batzuen eraginez. Aireak, glotisetik igarotzean, dardararazi egiten ditu sokak.  
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3. fasea: anplifikazioa 

 

Instrumentu askok erresonantzia-kaxa bat behar dute soinua anplifikatzeko. 

Ahotsarekin gauza bera gertatzen da: ahots-kordetan sortutako soinu ahula gure 

gorputzeko erresonadoreetan anplifikatzen da, batez ere aurpegikoetan 

(aurpegian eta buruan dauden hezur-hutsuneak). Erresonadoreen forma, 

tamaina eta posizioa bakarra da pertsona bakoitzarengan, eta horrek bakarra 

egiten du gure ahotsaren tinbrea ere. 

 

 

AHOTSA 

 

Ahotsaren ezaugarriak hainbat faktoreren araberakoak dira, hala nola ahots-kordaren 

luzera, lodiera eta tentsioa. 

● Zenbat eta motzagoak eta finagoak izan gure ahots-kordak, orduan eta altuagoa 

izango da ahotsa. Horregatik, emakumeen eta haurren ahotsak gizonezkoenak 

baino altuagoak dira. 

● Nota altuagoak lortu nahi ditugunean, tenkatu egiten ditugu ahots-kordak. 

● Barrunbe erresonatzaileen formak zehazten du ahotsaren tinbrea. 

Fonazio-aparatua osatzen duten elementu horiek guztiek, eta haien konbinazio ugariek, 

musika-tresna osatuenetako bat bihurtzen dute ahotsa. 

 

Ahotsaren aldaketa 

Pubertaroan (12-15 urte), aldaketa fisikoak gertatzen dira, hormonen eraginez. 

Horietako bat ahotsaren aldaketa da. Laringea hazi egiten da eta, horrekin, ahots-kordak 

luzatu egiten dira. Hori dela eta, ahots altua baxuagoa bihurtzen da. Aldaketa hori 

nabariagoa da mutiletan, ahots-tonua zortzidun bat jaisten baitute; nesketan, aldiz, 

aldaketa ez da hain nabaria. 
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Inpostazioa 

Ahotsa, edozein musika-instrumentu bezala, landu egin behar da. Inpostazioa ahotsa 

entrenatzeko prozesua da. Abeslariek urteak ematen dituzte entseatzen, fonazio-

aparatuaren atal guztiak menderatzen ikasteko: 

● Diafragma eta birikak, arnasketa iraunkorrak lortzeko. 

● Ahotsa eta erresonadoreak proiektatzea, mikrofonorik gabe kantatzeko. 

● Erresistentzia, zenbait orduz nekatu gabe eta ahotsa galdu gabe kantatzeko. 

 

AHOTSEN SAILKAPENA 

Kantatzen dugunean, abesti batzuk kantatzea kostatzen zaigula sumatzen dugu, soinu 

altuegiak edo baxuegiak dituztelako. Beste batzuk, berriz, erraz abesten ditugu; hori 

gure tesituran daudelako gertatzen da. Musikan, ahots baten (edo instrumentu baten) 

tesitura da ahotsak eroso eman dezakeen nota-multzoa. Tesitura eta tinbrea oinarri 

hartuta, ahotsak familietan sailkatzen dira. 

 

Emakumezkoaren ahots-motak 

Sopranoa, mezzo-sopranoa eta kontraltoa dira: 

● Sopranoa: emakumezko- edo haur-ahotsik altuena da. 
 

 

 
Hiru mota daude: 

o Soprano arina: goi-erregistro argi eta arineko soprano-ahotsa da. 
o Soprano dramatikoa: ahots sendoa, hedadura handia eta tinbre ilunagoa 

izaten ditu. 
o Soprano lirikoa: soprano arinak baino bolumen handiagoa eta sendoagoa 

du; erdi-mailako erregistroa izaten du. 
 

● Mezzosopranoa: sopranoarenak baino tinbre tinko eta baxuagoa du eta erraz 
sortzen ditu soinu baxuak. Gehienetan, paper solemneak edo izaera handiko 
pertsonaiak interpretatzen ditu. Bi mota daude: lirikoa eta dramatikoa. 
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● Kontraltoa: erregistrorik baxuena da, eta tinbre ilun eta beroa du, dramatismo 

handikoa. Operetan, adierazpen-intentsitate handiko lana betetzen du. Ahots-
mota hau oso urria da; izan ere, munduko emakumeen % 2k baino ez du. Gaur 
egun, kontraltorako obrak kantatzen dituzten emakume gehienak mezzo-
sopranoak dira. 

 
 

Haurren ahotsei ahots zuri deitzen zaie. Ahots altuenen barruan daude; eta soprano, 
mezzo-soprano eta kontralto gisa ere sailkatzen dira. 
 

Gizonezkoaren ahots-motak 

Tenorra, baritonoa eta baxua dira. 

Tenorra: altuena da eta tinbre argia eta distiratsua du. Oso ikusgarria da eta 

errepertoriorik zabalena du. Hiru mota bereizten dira:  arina, lirikoa eta dramatikoa. 

 

Baritonoa: ahots baxu, soinudun eta trinkoa du. Tenorearen edo baxuaren berezko 

tonuetara irits daiteke. Hauek bereiz ditzakegu: lirikoa, tinbre arinagokoa; eta 

dramatikoa, ahots ozenagokoa. 

 

Baxua: ahots oso baxua, indartsua eta trinkoa du. Tesitura kontraltoak baino zortzidun 

bat baxuagoa du. Baxuak honela banatzen dira: baxu sakona, indartsua eta solemnea, 

eta baxu abeslaria, ahots  arinagoa duena. 

 

Kontratenorra: ahots-mota berezia da. Gizonezkoen ahots oso altua (kontraltoaren edo 

mezzosopranoaren baliokidea). Ahots-kordetako zati bat bakarrik bibratzean sortzen da 

soinua. 
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AHOTS-TALDEAK 

 

Ahots-musika ahotsek bakarrik interpretatzen dutena da, a capella edo instrumentuen 

laguntzarekin. Bi kasuetan, ahotsak honela taldekatzen dira: 

a) Kantarien kopuruaren arabera 

b) Ahots-moten arabera 

 

Kantarien kopuruaren arabera 

Abeslari bakarlaria: ahots-formazio sinpleena da ahots bakarrekoa. Sarritan, ahots 

bakarlaria musika-tresnaren batekin lagunduta agertzen da. 

Talde txikiak: 

● Bikotea: bi ahotsek parte hartzen dute musika-lan berean. Ahotsak berdinak edo 

desberdinak izan daitezke. 

● Hirukotea: hiru ahotsez osatua. Berdinak edo desberdinak izan daitezke. 

● Laukotea: lau ahotsez osatua, berdinak edo desberdinak. Formaziorik ohikoena 

"laukote mistoa" izenekoa da, sopranoa, kontraltoa, tenorea eta baxua dituena. 

● Oktetoa: laukote misto bikoitza da. Zortzi ahotsek osatzen dute: bi soprano, bi 

kontralto, bi tenore eta bi baxu. 

● Abesbatzak: abesbatza ahots ugari biltzen dituen taldea da. Kide-kopuruaren 

arabera, mota hauek bereiz ditzakegu: 

o Ganbera-korua: abeslari-kopuru txiki batez osatua dago, 20tik 25era 

bitartean, gutxi gorabehera. 

o Korala: 80 ahots inguru ditu. 

o Orfeoia:  oso handia da; 80 bat kantari edo gehiago ditu. 

 

Ahots-moten arabera 

● Ahots berdinen abesbatza: ahots-mota bakarrarekin osatua, hau da, ahots 

femeninoak soilik, ahots maskulinoak soilik edo haur-ahotsak bakarrik. 

● Eskolania: haurrek soilik osatzen dute. 

● Ahots baxuen abesbatza: gizonezkoek osatua. 

● Abesbatza mistoa: gehienetan, emakumeen eta gizonen ahotsez osatua dago. 

Abesbatza mistoa sei ahotsez ere osa daiteke. Kasu honetan, abesbatza mistoko 

4 ahotsei mezzo-sopranoa eta baritonoa gehitzen zaizkie. 
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OPERA 

 

Kantuaren bidez istorio bat antzezten duen ahots-konposizioa da. Opera batean, kantari 

bakarlariek, abesbatzak eta, batzuetan, ballet talde batek parte hartzen dute, orkestrak 

lagunduta. Orkestra pezioan kokatzen da: eszenatokiaren azpian. 

Latinez, opera hitza opus hitzaren plurala da, “obra” esan nahi duena. Italian sortu zen, 

1600. urtearen inguruan, eta ordutik hona opera asko konposatu dira. Opera batean 

abesten den testu guztia duen liburua libretoa da eta esan daiteke zinemako gidoiaren 

baliokidea dela. 

 

Operaren egitura 

 

Opera antzezpen eszenikoa erabiltzen duen musika-forma narratiboa da. Eszenatokia, 

orkestra, abesbatza eta bakarlariak behar ditu. Hainbat zatitan garatzen da: 

● Obertura izeneko sarrera instrumentalarekin hasten da. Oberturan, orkestrak 

bakarrik jotzen du eta, normalean, oihala ez dago altxatuta. 

● Ekitaldiak: operaren zati luzeak dira. Operek 3 edo 5 ekitaldi izaten dituzte. 

● Koadroak: ekitaldiaren zati laburrak dira. Oro har, koadro bakoitzak dekoratu 

desberdina du. Gainera, koadroak beste unitate are laburragoetan banatzen 

dira: ariak, errezitatiboak eta koruak. 

o Aria: orkestra osoarekin batera kantari bakarlari batek interpretatutako 

pasarte musikala da. Operen alderik politenak eta itsaskorrenak dira, eta 

bakarlariak nabarmendu daitezkeen uneak. 

o Errezitatiboa: kantari bakarlariak oso instrumentu gutxirekin batera 

interpretatutako zatia da. Ez du melodia itsaskorrik; hitz egitearen 

(errezitatu) eta kantatzearen arteko erdibidean dago. 

o Korua: koruak orkestrarekin batera parte hartzen duen zatia da. 

● Interludio instrumentala: orkestrak bakarrik jotzen duen zati laburra da. 

● Balleta: antzezpenaren uneren batean dantzatzen diren zati instrumentalak. 

● Eszenografia: dekoratuak, argiak, jantziak, etab. 
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Opera sortzeko behar diren lanbideak 

Abeslariez eta orkestraz gain, opera bat gauzatzeko, profesional hauek behar dira: 

● Idazlea: libretoa eta abestien letrak idazten ditu. 

● Musika-konpositorea konposizioa: musika sortzen du, libretoaren istorioan 

oinarrituta. 

● Eszena-zuzendaritza: obraren zati dramatikoa eta eszenikoa garatzen du. 

Muntaketa gainbegiratzen du eta libretoa eszenaratzen du. 

● Karakterizazioa eta jantziak: interpreteen makillajea, orrazkerak eta jantziak 

diseinatu eta egiten dituzte. 

● Eszenografia: eszenografia diseinatu eta eraikitzen dute. 

● Koreografia: obraren koreografiak antolatzen dituzte. Interpreteei gorputz-

adierazpeneko oharrak ematen dizkiete. 

● Argiztapena eta soinua: obraren argiztapena diseinatzen dute eta soinuaz 

arduratzen dira. Argi- eta soinu-ekipoak erabiltzen dituzte. 

● Errejidorea: lan egiten duen talde osoa koordinatzen du eszenan. Sarrerak, 

irteerak eta aldaketak ematen ditu funtzioak irauten duen bitartean. 

● Produkzio-zuzendaritza: lanbide desberdinen lana koordinatzen du. Denbora, 

espazioak eta baliabide ekonomikoak kudeatzen ditu. 

● Dokumentazioa eta harreman publikoak: konpainiaren lanari publizitatea 

egiten diote. Kartelak eta esku-programak egiten dituzte eta publikoari arreta 

emateaz arduratzen dira. 

 

Operaren bilakaera 

 

● Operaren sorrera, lehen Barrokoan 

 

Bardi kondearen kultura-zirkuluan sortu zen opera, Florentzian. Camerata 

Fiorentina zeritzon elkarteak nobleak, jakintsuak, filosofoak, poetak eta 

musikariak biltzen zituen, antzerki klasiko grekoa berpizteko asmoz. Lehenbiziko 

opera handia Monteverdiren Orfeo (1607) da. Gai mitologikoa du, eta musika-

tresnen eta ahotsaren garapen aberatsa. Barrokotik, Vivaldiren operak edo 

Haendelen Italiako operak nabarmendu behar ditugu. Barrokoaren amaieran, 

opera bufoa izeneko argumentu komikoko opera-mota agertu zen. Eguneroko 

bizitzako egoerak aurkezten zituen, jendearen gustuetara gehiago hurbiltzen 

baitziren.  
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● Opera, XVIII. mendean 

 

Klasizismoan, operak naturaltasuneranzko aldaketa izan zuen, barrokoko 

gehiegikeriak baztertuta. Argumentuak eta pertsonaiak publiko burges berrira 

hurbildu zituen klasizismoak. Opera serioan, Gluckek (Orfeo eta Euridice) hasi 

zuen aldaketa hori. Barrokoko elementu fantastiko eta artifizialak baztertuta, 

gizatiarragoa egin zuen opera. 

Opera bufoa klasizismoko opera-genero gogokoena izan zen, eta Mozarten 

lanarekin (Figaroren ezteiak, Flauta magikoa...) heldu zen. Argumentuek 

eguneroko bizitzako gaiak lantzen zituzten, komikoak eta batzuetan 

sentimentalak. Herrialde bakoitzeko hizkuntza erabiltzen zuten, batzuetan. 

 

● Bel Canto, Verdi eta verismoa 

 

 

 
 

 

Opera balio handiko forma izan zen Erromantizismoan. Erromantizismoak 

musika instrumentalaren subjektibotasun handiagoa nahiago zuen arren, ez 

zituen ahots-generoak baztertzen, batez ere lieda eta opera. Garai hartako 

operan, fantasia, askatasun formala, indibidualismoa eta espiritu nazionalista 

ziren nagusi. Horrez gain, oso opera luzeak (Meyerbeerren Opera Handia) eta 

oso laburrak (Opera komikoa eta Offenbachen opereta) ere gustuko zituzten. 

 

Europan, opera italiarra  izan zen nagusi. Ahots bakarlariei birtuosismo handia 

eskatzen zieten zailtasun teknikoak zituen. Burgesia operaren sustatzaile nagusi 

bihurtu zen eta entzuleen luzimendurako gizarte-ekintza bihurtu zuen opera. 
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o Bel cantoa   

 

XVIII. mendearen amaierako eta XIX. mendearen hasierako italiar operen 

ariak dira, melodia liriko leunak dituztenak. Bel cantoan ahotsaren indar 

dramatikoa erabiltzen da, tesitura oso altuetan, gehienetan. Hauek dira 

joera honetako konpositore adierazgarrienak: 

 

 

 

▪ Gioachino Rossini (1792-1868) 

 

 
 

Rossinik XVIII. eta XIX. mendeetako operen arteko ibilbidea egin 

zuen eta doinuak sortzeko erraztasun handia izan zuen. Genero 

komikoan nabarmendu zen, Sevillako bizargina bezalako 

operekin. Opera serio garrantzitsuak ere konposatu zituen, hala 

nola Guillermo Tell. Bere musikan, ezaugarri hauek azpimarra 

ditzakegu: 

⮚ Doinua bat-batekoa eta herrikoia da, gozatzeko eta 

hunkitzeko sortua. Orkestrako egitura errazak eta apalak 

erabiltzen ditu. 

⮚ Ariek sarrera motela dute, oso apaindua, eta ondoren 

allegroa dator, abeslariak birtuosismoa erakusteko.  

 

▪ Gaetano Donizetti (1797–1848) 

 

 
 

Melodia biribil eta distiratsua erabiltzen du. Haren lanak Italiako 

bizitzan ditu sustraiak. Donizetti genero komikoan nabarmendu 

zen, besteak beste L’Elisir d’amore eta Don Pasquale lanekin. 

 

 



54 
 

 

▪ Vicenzo Bellini (1801–1835) 

 

 
 

Bellini Erromantizismoaren eraginpean dago, jorratzen dituen gaietan eta 

lanei ematen dien dramatismoan. Haren hamar operak genero seriokoak 

dira, bereziki Norma. 

Belliniren estiloak ezaugarri hauek ditu: 

⮚ Melodia adierazkorrak, zabalak eta sentimentalak 

⮚ Harmonia fina 

⮚ Musika grinatsua 

 

o Giuseppe Verdi (1813–1901) 

 

 

Verdi opera erromantikoaren maisu italiar handia da. Italiaren batasunaren sinboloa 

izan zen (Il Risorgimento). Opera giza-drama kontatzeko modutzat hartzen du eta, 

horregatik, egoera emozional indartsuak eta bortitzak jorratzen ditu libretoetan. 

Italiarrentzat interesgarriak diren gaiak erabiltzen ditu eta baztertu egiten ditu gai 

mitologikoak. Honela laburbil ditzakegu bere lanaren ezaugarriak: 

▪ Giza ahotsak duen nagusitasuna 

▪ Koruaren garrantzia 

▪ Bere operek lau ekitaldi izaten dituzte; edo hiru, sarrera batekin 

▪ Orkestrak sonoritate aldetik duen aberastasuna 
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Bere lanak hiru aldi ditu: 

⮚ Lehen aldia: aldi patriotikoa da. Herri italiarraren askatasunarekin duen 

konpromisoa islatzen du. Rigoletto, La traviata eta Trovadorea (Il 

trovatore) konposatu zituen. 

⮚ Bigarren aldia: unitate dramatikoaz eta pertsonaien karakterizazio 

psikologikoaz arduratzen da. Gaiak landuagoak dira eta publiko 

adituagoari zuzentzen zaizkio. Garai hartakoak dira Simon Boccanegra, 

Patuaren indarra (La forza del destino) eta Don Carlos. 

⮚ Hirugarren aldia: amaiera-garaian,  hiru opera idatzi zituen. Aida, Suezko 

kanala inauguratzeko; Otello, gai tragikokoa; eta Falstaff, opera komikoa. 

 

o Verismoa 

 

XIX. mendearen amaieran, verismoa sortu zen, Italian, gehiegikeria erromantikoei, 

idealismoari eta fantasiari erantzuteko. Termino hori “errealismo” gisa itzul daiteke. 

Libretoetan, emozio primitiboek mugitutako jendea agertzen da. Verismoarekin itxi zen 

Italiako sorkuntza erromantikoaren aldi handia, operan. Hauek dira mugimendu 

honetako konpositore adierazgarrienak: 

▪ Pietro Mascagni: Caballeria rusticana da haren lanik nabarmenena; Siziliako herri 

batean gertatzen den desleialtasun- eta mendeku-istorioa kontatzen du. Ekitaldi 

bakarreko opera da.   

▪ Giacomo Puccini: azken konpositore italiar garrantzitsua da opera-munduaren 

barruan. Verista da, baina haren obra asko giro fantastikokoak dira; adibidez, 

Turandot, Txinan girotutako kondaira mitikoa. Beste lan garrantzitsu batzuk hauek 

dira: La Boheme, Tosca, Gianni Schicchi eta Madame Butterfly. Ezaugarri hauek ditu 

haren lanak: 

⮚ Protagonistak pertsonaia xumeak dira. 

⮚ Orkestrazioa oso aberatsa eta konplexua da. 

⮚ Melodiak edertasun eta adierazkortasun handikoak dira. 
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Opera Alemanian 

 

 

Richard Wagner (1813–1883) alemaniar operako konpositore garrantzitsuena izan zen 

eta XIX. mendeko musikaren pertsonaia nagusietakoa. Funtsean, lau arrazoi hauengatik: 

▪ Verdik opera italiarrarekin egin zuen bezala, Wagnerrek amaiera eman zion 

alemaniar opera erromantikoari. 

▪ Forma berri bat sortu zuen: musika-drama. 

▪ Bere idatziek eragin nabarmena izan zuten bere garaiko artean.  

▪ Harmoniaren arau tradizionaletatik urrundu zen eta XX. mendeko joera berriak 

garatzen lagundu zuen. 

Wagnerrentzat opera erabateko artelana da: 

▪ Poesia lanaren koordinazio orokorraz arduratzen da eta adimenari zuzentzen 

zaio. 

▪ Musika sentimenduei zuzentzen zaie eta poesiaren mezua indartzen du. 

▪ Arte plastikoek (dekoratuak, jantziak, eszenografiak...) poesiaren eta musikaren 

ekintza osatzen dute, eta irudikatzen den dramarekin lotutako koadro eszeniko 

bat sortzen dute. 

Wagnerren operak ezaugarri hauetan bereizten dira opera italiarretatik: 

▪ Mitologia nordikoko eta germaniarreko legendazko pertsonaiak dira 

protagonistak. 

▪ Melodiak poesia-testuarekin lotzea besterik ez du bilatzen. Doinu infinitua 

erabiltzen du, kadentzia argiak markatu gabe. 

▪ Disonantzia asko erabiltzen ditu, eta horrek zaildu egiten du jakitea zer 

tonalitatetan dagoen obra une bakoitzean. 

▪ Operaren banaketa argumentu-dramaren arabera egiten da, ez zati musikalen 

arabera. 

▪ Ideia-asoziazioan oinarritutako leitmotiv-a erabiltzen du. Une jakin batean 

entzundako musikak une hori gogoraraziko du, berriz entzuten denean. 

Wagnerren obretako pertsonaia, objektu eta ideia nagusiak musika-elementu 

labur bati lotuta daude eta publikoak erraz ezagutzen ditu musika-elementua 

entzuten den bakoitzean. Leitmotiv-a eraldatu eta beste batzuekin nahas 

daiteke. 

▪ Orkestrak protagonismoa hartzen du, efektu koloretsu eta dinamiko handiekin. 
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Hauek dira bere operen aldiak: 

▪ Lehenengoa: garai honetakoak dira haren lehen lanak, eta haien artean Rienzi 

nabarmentzen da. Holandar herratua operatik aurrera, kondaira germanikoak 

erabiltzen hasten da. 

▪ Bigarrena: Tannhauser-en, Erdi Aroko kondairak eta maitasuneko gaiak jorratzen 

ditu. 

▪ Hirugarrena: aldi honetan, Tristan eta Isolda eta Nibelungoen eraztunaren 

tetralogia nabarmentzen dira. Azken horrek lau obra ditu: Rhin-go urrea, 

Walkiria, Sigfrido eta Jainkoen gainbehera. 
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MUSIKA-GENEROAK    

 

Generoa da musika-lanak sailkatzeko erabiltzen den terminoa. Hainbat sailkapen daude, 

erabiltzen diren irizpideen arabera. Musika-lan bat, beraz, hainbat generotakoa izan 

daiteke, aldi berean. Hauek dira generoak sailkatzeko erabiltzen diren irizpideak: 

● Erabilitako soinu-baliabideak 

● Funtzioa 

● Edukiak eta haiek adierazteko modua 

● Obraren hartzaileak 

 

Erabilitako soinu-baliabideen arabera 

 

● Musika instrumentala: musika-tresnez bakarrik interpretatutako obrak dira. 

Interprete bakar batek interpretatzen badu, bakarlaria dela esaten da. 

Interpretazio-taldea txikia bada, kide-kopuruaren arabera izendatzen da: 

bikotea, hirukotea, laukotea, etab. Hamar musika-tresna edo gehiagoren 

multzoari ganbera-musika esaten zaio. Musika-lana orkestra sinfoniko batek 

interpretatzen duenean, musika sinfonikoa dela esaten da. 

 

● Ahots-musika: ahotsak parte hartzen duen musika da. Akonpainamendurik 

gabeko ahots-musikari “a capella” deitzen zaio. Musika instrumentalean bezala, 

talde desberdinak daude: bakarlaria, bikotea, hirukotea, kuartetoa, abesbatza, 

ganbera-taldea, orfeoia, eskolania... 

 

 

Funtzioaren arabera 

 

● Erlijio-musika: erlijio batekin edo sinesmen erlijioso batekin zerikusia duten 

obrak dira. Genero hau bi motatan banatzen da: liturgikoa, zeremonia edo kultu 

erlijiosorako sortuta dagoena (meza, etab.) eta ez-liturgikoa, zeremonietan 

erabiltzen ez den obra erlijiosoa. 

 

● Musika profanoa: erlijio-musika ez den beste musika guztia da. 
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Edukiaren  eta hura adierazteko moduaren arabera 

 

● Musika abstraktua: instrumentu-lanak izan ohi dira. Musika-hizkuntzan 

oinarritutako musika da, eta ez du ezer zehatzik deskribatu nahi. Entzulea 

hauteman, sentitu eta hunkitzeko gai den horretan oinarritzen da. 

 

● Musika programatikoa: musikaz kanpoko ideietan (poema, kontakizuna, 

koadroa, sentimenduak, etab.) oinarritzen da. Genero honetan, musikagileak 

ideiak adierazten ditu, musikaren bitartez. Entzuleei argumentu gisa erabiltzen 

den izenburua edo programa ematen zaie, obra entzun aurretik. 

 

● Musika dramatikoa: genero honetan, hitza esanahi zehatz batekin erabiltzen da. 

Musikak testuaren adierazkortasuna indartzen du. Genero honen barruan daude 

antzerki-musika, abeslariak pertsonaia antzezten du kantatzen duen bitartean, 

eta antzerki-musika ez dena, abestia. 

 

● Musika eszenikoa: genero honetan (aurrekoarekin oso lotua), eszenaratzea 

duten adierazpen artistiko guztiak sartzen dira, hala nola antzerkia, opera, 

musikala, balleta, dantza, etab. 

 

Obraren hartzailearen arabera 

● Musika folklorikoa edo herrikoia: herri edo kultura jakin baten obra tradizionalak 

biltzen ditu eta haren izaera islatzen du. Herria da musika horien sortzaile, 

interpretatzaile eta hartzailea. 

 

● Hiriko herri-musika edo musika arina: hiritar-talde zabal batentzat sortutakoa. 

Oro har, kontsumorako produktuak dira; beraz, uneko modarekin lotuta daude. 

Musika sinplea da, entzuteko erraza. 

 

● Musika kultua: maila bateko musika-ezagutzak dituen publikoa du. Musika 

konplexuagoa da, konpositorearen mundu filosofiko, estetiko eta kulturalarekin 

zerikusia duena. 

 

Ez dira nahastu behar musika-generoa eta musika-estiloa. Musika-estiloa garai historiko 

bat definitzen duten ezaugarrien multzoa da. 
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DBH2 – MUSIKA –  

 1. UNITATE DIDAKTIKOA  

Nor da nor? 

 

Proiektuaren azalpena ikasleentzat 

 
Musikaren historiako konpositore handiak ditu ardatz proiektu honek. Lanaren helburua 
da ezagutzea musika landuaren obra nagusiak idatzi dituzten gizon eta emakumeak. 
Fase hauek izango ditu prozesuak: 
 

1. Musikagilearen argazki batetik abiatuta, konpositorearen identitatea aurkitu 
beharko duzue Interneten bilaketak eginez. 
  

2. Ondoren, konpositoreen nazionalitatea, xehetasun biografikoak, obra 
nabarmenak, konposizio-estiloak eta abar bilatuko dituzue, eta informazio hori 
guztia fitxan bilduko duzue. 

 
 

 

 

Musikagilearen fitxa 

 

● Argazkia 

● Konpositorearen izena, abizena eta datu pertsonal esanguratsuenak 

● Bizi izan zen une historikoaren ezaugarriak: ekonomia, politika, erlijioa, 

kultura, artea…  

● Musika-estiloaren ezaugarriak 

● Lau obra adierazgarrienei buruzko informazioa 

● Obra bat aukeratu, 3 minutu entzun, bost adjektibo erabili musika 

deskribatzeko eta obra horren bideoa txertatu. 
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3. Konpositore bakoitzaren informazioarekin, QR kodea sortuko duzue. 

 
4. Bildutako informazio guztia denbora-lerro batean jarriko duzue Word artxibo 

batean. 
 

5. Datu guztiekin erakusketa egingo duzue ikasgelan. Denbora-lerro erraldoi bat 
izango da, eta identifikatutako konpositore guztiak kronologikoki ordenatuko 
dituzue. Musikari bakoitza dagokion garaian kokatuko duzue, bere izenarekin eta 
QR kodearekin.  
 

6. QR kodea eskaneatzean, konpositore bakoitzari buruzko informazioa eskuratuko 
da eta haren obra bat entzuteko aukera izango da. 
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DBH2 – MUSIKA –  

 1. UNITATE DIDAKTIKOA  

Nor da nor? 

Edukiak 

MUSIKAREN ELEMENTUAK 

Konpositore batek musika-pieza bat sortzen duenean, oinarrizko elementuekin lan 

egiten du. Elementu horiek honako hauek dira: melodia, erritmoa, testura eta harmonia; 

baina ez dira bakarrak. Horiekin batera, kontuan hartzen ditu musikaren forma, tinbrea, 

agogika eta dinamika.  

Oinarrizko elementu horiek aurkezteko eta konbinatzeko moduak definitzen du 

musikaren estiloa. Elementuak askotarikoak izan dira garai historikoen, eremu 

geografikoen eta konpositoreen arabera. 

Doinua 

Melodia altuera eta iraupen desberdineko soinuen segida da, entzulearentzat zentzu 

musikala izan dezan antolatua. Entzulea gehien erakartzen duen musika-elementua da 

eta, hala, doinuengatik ezagutu ohi ditugu konposizioak. Pertsona bakoitzak modu 

batean erantzuten du melodia bera entzutean. 

Melodiaren ezaugarri nagusiak hauek dira: 

Diseinu melodikoa 

Melodiaren notak lerro jarraitu batekin lotzen baditugu, profil melodikoa osatuko dugu. 

Diseinu melodikoa deituko diogu profil horri. 

  

Profil melodiko hauek melodia baten diseinua nolakoa den ulertzen lagunduko digute: 

● Diseinu horizontala 

 

Lerro melodikoa oso gutxi mugitzen denean eta nota errepikatuak erabiltzen 

direnean, oso gutxi mugitzen den lerro horizontal ia zuzena da emaitza. 

Antonio Vivaldiren biolin eta orkestrarako Udazkena kontzertuaren lehen 

mugimendua: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LhxE-JPJ0-U
https://www.youtube.com/watch?v=LhxE-JPJ0-U
https://www.youtube.com/watch?v=LhxE-JPJ0-U
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● Goranzko diseinua 

 

Linea melodikoa soinu baxuetatik altuetara igotzen da, gradualki.  

Richard Straussen Horrela hitz egin zuen Zarathustraken lehen konpasetan 

agertzen da. 

 

● Beheranzko diseinua 

 

Notak grabeagoak izaten dira melodiak aurrera egin ahala. 

Georges Bizet konpositorearen Carmen operaren L'amour est un oiseau rebelle: 

 
 

● Diseinu uhindua 

 

Oinarrizko nota batek osatzen du eta, nota horren inguruan, nota zertxobait 

altuagoak eta baxuagoak daude. Mailaz maila aldatzen diren melodiak dira eta 

“olatuen” marrazkia sortzen dute. 

Edward Griegen Peer Gynt suitearen Goiza: 

 
 

● Diseinu hautsia 

 

Lerro melodikoak salto egiten du nota batetik bestera. Uhin-diseinu 

melodikoaren aldean, handiak dira noten arteko distantziak. 

 

Mozarten Gaueko serenata txikia: 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Szdziw4tI9o
https://www.youtube.com/watch?v=9aY5HJ5c14E
https://www.youtube.com/watch?v=QCiQho5DzfY
https://www.youtube.com/watch?v=QCiQho5DzfY
https://www.youtube.com/watch?v=QCiQho5DzfY
https://www.youtube.com/watch?v=FA1XLcIpOH4
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Eremua 

Nota baxuenetik nota altuenera bitarteko distantzia da. Beraz, doinu baten eremua 

ezagutzeko, nota baxuenaren eta nota altuenaren arteko tartea bilatu behar dugu. 

Doinu batek eremu estua (5 soinu), ertaina (5-8 soinu) edo zabala (8 soinu baino 

gehiago) izan dezake. 

 

Erregistroa 

Doinu batek soinu oso altuak, tartekoak edo baxuak erabil ditzake; hala, doinu baten 

erregistroa altua, tartekoa edo baxua izan daiteke. 

 

Mugimendu melodikoa 

Doinua mugi daiteke eskalan hurbil dauden soinuak edo elkarrengandik oso urrun 

daudenak erabiliz. Doinua osatzen duten tarte melodikoen arabera, bi mota izan 

ditzakegu: 

 

● Gradu konjuntuetako doinua: melodia osatzen duten bitarteak konjuntuak dira, 

hau da, nota batetik bestera pasatzen da batere saltorik egin gabe. 

 

Beethovenen Bederatzigarren Sinfoniaren laugarren mugimendua. 

 
 

● Saltoekin sortutako melodiak: melodia osatzen duten tarteak disjuntuak dira, 

hau da, gutxienez nota bat saltatzen da. 

 

Beethovenen Seigarren Sinfoniaren bosgarren mugimendua. 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/9Yrz-m5O8o4
https://www.youtube.com/watch?v=ky71P3Soz2A
https://www.youtube.com/watch?v=ky71P3Soz2A
https://www.youtube.com/watch?v=ky71P3Soz2A
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Bitarteak 

Garaiera desberdineko bi soinuren arteko distantzia da bitartea. Hauek dira dauden 

bitarte-motak:  

 

● Goranzkoa: lehen nota bigarrena baino baxuagoa denean. 

 
 

● Beheranzkoa: lehen nota bigarrena baino altuagoa denean.  

 
 

● Konjuntua: bi notak eskalan elkarren segidan daudenean. 
 

 
 

● Disjuntua: notak eskalan bereizita daudenean. 

 

● Melodikoa: notak bata bestearen ondoren jotzen direnean. 

 
 

● Harmonikoa: notak aldi berean jotzen direnean. 

 
 

● Bakuna: notak zortzidunaren barruan daudenean. 
 

 
● Konposatua: zortzidun batetik gorako anplitudea dagoenean. 
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Bitarteak haien artean dagoen nota kopuruarekin izendatzen dira. 

 

 

 

Tonu eta tonuerdien kopuruaren arabera, bitarteak maiorrak, minorrak edo justuak 

izan daitezke. Alterazioak erabiliz, bitarte gehituak eta gutxituak egin daitezke. Tonu 

eta tonuerdien kopurua kontuan hartuta, honelakoak izan daitezke bitarteak: 

● Biduna (elkarren segidako notek osatzen dute): maiorra (tonu bat) edo minorra 

(tonuerdi bat). 

● Hiruduna (nota bat saltatzen da): maiorra (bi tonu) edo minorra (tonu bat eta 

tonuerdia). 

● Lauduna (bi nota saltatzen dira): justua (bi tonu eta tonuerdia). 

● Bostuna (hiru nota saltatzen dira): zuzena (hiru tonu eta tonuerdia). 

● Seiduna (lau nota saltatzen dira): maiorra (lau tonu eta tonuerdi bat) edo 

minorra (lau tonu). 

● Zazpiduna (bost nota saltatzen dira): maiorra (bost tonu eta tonuerdia) edo 

minorra (bost  tonu). 

● Zortziduna: justua zuzena (sei nota saltatzen dira) (sei tonu). 
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Soinuaren altuera aldatzeko, alterazioak jartzen zaizkie notei: 

 

● Sostenituak tonuerdia igotzen du 

● Bemolak tonuerdia jaisten du  

● Bekoadroak deuseztatu egiten du sostenituaren eta bemolaren efektua  

 

Eskala 

Eskala da gorantz edo beherantz ordenatutako soinuen progresioa. Mota bat baino 

gehiago daude, osatzen duten soinu-kopuruaren eta haien artean dauden tonuen eta 

tonuerdien banaketaren arabera. 

Bi nota naturalen eta elkarren segidakoen arteko distantzia tonukoa (T) edo tonuerdikoa 

(TE) izan daiteke. Mi-Fa eta Si-Do noten artean tonuerdia dago beti. Gradu izena ematen 

zaio eskalako nota bakoitzari. Gradu bakoitzak bere izena du, baina zenbaki 

erromatarrekin ere izendatzen dira. 

 

Mendebaldeko musika-sisteman, oinarrizko eskalak diatonikoak dira. Zortziduna bost 

tonutan eta bi tonuerditan banatzen duten zazpi notekin osatuta dago. Eskala 

diatonikoen artean gehien erabiltzen direnak hauek dira: maiorra eta minorra. 

 

 

● Eskala maiorra 

 

Zazpi soinuk osatzen dute eta tonuak eta tonuerdiak honela antolatuta daude: 

T-T-TE-T-T-T-TE. Hortaz, III, eta IV., eta VII. eta I. (VIII) graduen artean daude 

tonuerdiak. Do maiorreko eskalako tonuen eta tonuerdien kokapena eredutzat 

hartzen da edozein notatatik abiatuta beste eskala maior bat sortzeko. 

 
          T    T       TE           T                T               T               TE 
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Adibidez, eskala maiorra sol notatik abiatuta egiteko, fa nota sostenituarekin 

aldatu behar da, do maiorreko tonuen eta tonuerdien antolaketa bera 

mantentzeko. 

 

           T            T               TE             T               T             T            TE 

 

● Eskala minorra 

 

Zazpi soinuk osatzen dute eta tonu eta tonuerdien antolamendu hau dute: T-TE-

T-T-TE-T-T. Tonuerdiak II. eta III. eta V. eta VI. graduen artean daude. 

 

 
          T             TE            T              T              TE           T               T 

 

La minorreko eskalako tonuen eta tonuerdien kokapena eredutzat hartzen da  

edozein notatatik abiatuta beste eskala minor bat sortzeko. Adibidez, eskala 

minorra re notatik egiteko, si nota bemolarekin aldatu behar da, la minorreko 

tonuen eta tonuerdien antolaketa bera mantentzeko. 

 

 
T  TE              T          T            TE            T         T  

 

Do maiorren eta la minorren eskalek ez dute alteraziorik. Beste edozein notatatik 

abiatuta eskala maiorrak edo minorrak egiteko, nota bat edo gehiago alteratu behar 

ditugu. 
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Doinuaren egitura 

Esaldiak izeneko unitateekin osatuta dago melodia; esaldiak, berriz, esaldi-erdiekin 

osatuta egon daitezke. Esaldi-erdiek motibo izeneko unitate txikiagoak izan ditzakete. 

Motibo horiek dira musika-zentzua duten unitate txikienak, eta gai bat prestatzeko 

nukleo gisa balio dute. 

Musika-esaldiak kadentzien arabera banatzen dira. Etenaldi horiek idatzizko 

hizkuntzaren puntuazio-ikurren baliokideak dira. 

Bi esaldi-mota bereizi ditzakegu: 

● Esaldi hautsiak: oraindik amaitu ez den sentsazioa eragiten dute. Efektu hori 

lortzeko, esaldiak tonika ez den beste gradu batean amaitu behar du; adibidez, 

II., V. edo VII. graduan. Idatzizko hizkuntzan, koma baten baliokidea da. 

 

 

● Esaldi osotuak: musikaren ideia amaitu dela ematen dute. Melodia eskalako 
lehen graduarekin bukatuta lortzen da hori. Idatzizko hizkuntzan, puntu baten 
baliokidea izan liteke. 

 

 
 

 

 
Harmonia 
 

Harmonia aldi bereko soinuen antolaketaz arduratzen den zientzia da, hau da, akordeak 
eta haien arteko erlazioa aztertzen duena. Beraz, akordeak dira harmonia osatzen duten 
elementuak. Harmonia hitza bi modutan erabiltzen da: akorde bat osatzeko 
aukeratutako notak aipatzeko eta, adiera zabalagoan, konposizio baten akordeen 
segidak deskribatzeko. 

Harmoniak arautzen du melodia baten eta haren akonpainamenduaren arteko erlazioa. 
Akordeen eraketa eta haien segida harmoniaren legeek arautzen dute. Lege horiek 
aldatzen joan dira historian zehar.  
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Akordeak 

Akordea harmoniaren oinarrizko elementua da. Aldi bereko hiru soinu edo gehiago ditu. 
Akordeak osatzeko edozein bitarte erabil badaiteke ere, arruntenak hiruduneko 
bitarteak gainjartzean osatutakoak dira. Edozein notatatik eraiki daitezke akordeak. 
Akorde izateko gutxieneko kopuruak hiru notakoa izan behar du. 

Akorde triada 

Akordeak  hiru nota (oinarria, hirugarrena eta bosgarrena) dituenean, triada deritzo eta 
akorde oinarrizkoena da. Hiruduneko eta bostuneko bitarte harmonikoak gainjarriz 
eraikitzen da, oinarri-nota izeneko nota baten gainean. 

Adibide honetan, do maiorren eskala osatzen duten nota bakoitzaren gainean daude 
eraikita akorde triadak: 

 

Osatzen dituzten tarteen arabera, akordeak maiorrak, minorrak, gehituak eta gutxituak 
izan daitezke. Triada maiorrak distiratsuak eta alaiak dira. Triada minorrak, aldiz, 
ilunagoak eta malenkoniatsuagoak. Triada gutxituak oso ilun eta solemneak dira; eta 
gehituak, misteriotsuak eta nahasiak. 

 

 

 

          Maiorra                  Minorra                Gehitua                 Gutxitua 

 

● Akorde maiorrak: oinarri-notaren gaineko hirudun maiorreko bitarte batek (2 
tonu) eta oinarri-notaren gaineko bostun justuak (3 tonu eta erdi) osatzen 
dituzte. 

● Akorde minorrak: oinarri-notaren gaineko hirudun minorreko tarte batek (tonu 
bat eta erdi) eta oinarri-notaren gaineko bostun justuak (3 tonu eta erdi) osatzen 
dituzte. 

● Akorde gehituak: bi hirudun maiorrek osatzen dituzte, edo hirudun maiorrak eta 
bostun gehituak. 

● Akorde gutxituak: bi hirudun minorrek osatzen dituzte, edo hirudun minorrak 
eta bostun gutxituak. 
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● Akorde kontsonanteak: bitarte kontsonanteekin osatuak daude (laudun,  bostun 
eta zortzidun justuak; eta hirudun eta seidun maiorrak eta minorrak). 
Kontsonantzia terminoak lasaitasun- eta egonkortasun-sentsazioa adierazten du 
bi soinu edo gehiago aldi berean edo hurrenez hurren entzutean. 

● Akorde disonanteak: bitarte disonante batekin edo gehiagorekin osatuta daude 
(bidun eta zazpidun gehituak eta gutxituak). Disonantzia terminoak tentsio- eta 
ezegonkortasun-sentsazioa adierazten du aldi berean edo elkarren segidan bi 
soinu edo gehiago entzutean. 

Akordearen antolaera 

Akordearen soinuen ordena alderantzikatzeko moduak inbertsio izenarekin ezagutzen 
dira. Oinarri-akordea da oinarri-soinua akordearen nota baxuena denean. Akordea 1. 
inbertsioan dago nota baxuena akordearen hiruduna denean; eta 2. Inbertsioan, nota 
baxuena akordearen bostuna denean. 

 

        Oinarri-akordea   1. Inbertsioa  2. Inbertsioa 

 

Inbertsio horiek sonoritate ezberdina dute. Soinu berberak izan arren, ez dira berdin 
entzuten. Oinarri-akordean entzuten ditugun bitarteen segida (hiruduna eta bostuna) 
ez da lehen inbertsiokoa bezalakoa (hiruduna eta seiduna), ezta bigarren inbertsiokoa 
bezalakoa ere (lauduna eta seiduna). 

Akorde-progresioak 

Progresio-harmonikoa musikari koherentzia emateko elementu garrantzitsuenetariko 
bat da. Akordeak lotzeko modu ordenatuari dagokio terminoa. Akordeak akorde-
sekuentzia edo -progresioetan kateatzen dira musika-pieza batean. Akorde horiek nola 
kateatzen diren aztertzen du harmoniak. 

Eskala maiorreko edo minorreko nota guztiek ez dute garrantzi bera. Hierarkizazioa dago 
noten edo eskalako graduen artean. Hala, eskalen eta, beraz, tonalitatearen funtsezko 
notak lehenengoa, laugarrena eta bosgarrena dira. Tonu-gradu deritze: I (tonika), IV 
(subdominantea) eta V (dominantea). Garrantzitsuena tonika da, ondoren dominantea 
eta gero subdominantea. 
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Progresio batzuk eredu bihurtu dira, eta kanta arrakastatsu ugari osatu dituzte. 
Adibidez, I-V-VI-IV sekuentzia famatua. Nahiz eta abesti askotan  progresio estandar hori 
erabili, musikak desberdinak dira, eskala eta erritmo desberdinak erabiltzen baitira. 
Gainera, lau akorde horien konbinazioak eta inbertsioak erabilita, kanta ugari sortu dira. 

Akorde-progresio batzuk, hala nola 12 konpaseko bluesa, oso ohikoak dira herri-
musikan. 

 

 

Testura  

Testura da musika-lan baten barruan lerro melodikoak (bokalak nahiz instrumentalak) 
antolatzeko eta lotzeko modua. 

Testura-motak 

● Testura monofonikoa edo monodikoa: lerro melodiko bakarra dagoenean, 
akonpainamendurik gabe. Ahots eta instrumentu guztiek doinu bera jo edo 
kantatzen dute, batera edo zortzidunaren distantziara. Hau da, doinu bakarra 
dago, pertsona batek edo gehiagok interpretatua. Bokala, instrumentala edo 
mistoa izan daiteke. 

 

Akonpainamendu instrumentalik gabeko melodia baten kantua, a capella ere 
deitua; bakarka, abesbatzan edo errespontsu gisa (bakarlariak kantatzea koru 
batekin txandakatuz) egin daiteke. 
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● Heterofonia: testura monofoniko mota bat da, non aldaketa apaingarriak egiten 
baitira lerro melodiko berean. Aldaketak oso txikiak eta laburrak dira, eta ez dute 
linea melodiko bakar baten pertzepzioa baliogabetzen.  

 

● Testura bifonikoa: musikari laguntzeko erabili den lehen moduetako bat da. 
Testura musikal mota honek bi lerro melodiko ditu: baxuena nota bakarra da, 
etengabe jotzen dena; eta altuenak, berriz, melodia landua darama. 

 

 

● Melodia lagundua: beste doinuen gainean nabarmentzen den doinu bokal, 
instrumental edo mistoa da. Musikaren historian gehien erabili den egitura da 
eta musika garaikide gehienetan aurki dezakegu. Testura honetan, doinuak 
erakartzen du arreta, eta akonpainamenduak indartu egiten du doinua. 

   

 

 

 

● Testura polifonikoa: aldi berean interpretatzen diren bi lerro melodiko edo 
gehiagoren gainjartzea da;  giza ahotsek, instrumentuek edo biek interpretatzen 
dituzte. Doinuak antolatzeko moduaren arabera, egitura polifoniko mota 
desberdinak daude; besteak beste, honako hauek: 

 

o Testura homofonikoa: antzeko garrantzia duten bi melodia-lerro edo 
gehiagoz osatuta dago. Linea horiek aldi berean egiten dute soinua, eta 
aldi berean mugitzen dira, irudi erritmiko berberekin, bata bestearen 
atzetik doazen akorde-blokeak osatuz. 

Homofonian, ahots guztiek testu bera abesten dute, eta testuko silaba 
bakoitzarekin irudi erritmiko berberak lotzen dira ahots bakoitzean. 
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o Testura kontrapuntistikoa: guztiz desberdinak diren bi lerro melodiko 
edo gehiago gainjartzean datza. Melodia bakoitzak bere diseinu erritmiko 
eta melodikoa du eta guztiek dute garrantzi bera. Bi mota bereiz 
ditzakegu: 

 

▪ Kontrapuntu librea: linea melodiko bakoitzak bere diseinu 
erritmiko eta melodikoa du. 

 

 

 

▪ Imitaziozko kontrapuntua: ahotsek bata bestea imitatzen dute. 
Ahots batek doinu bat jotzen du eta beste batek berehala 
imitatzen du. 
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o Testura ez-melodikoak: musika esperimentalean edo abangoardiako 
musikan erabiltzen dira. Musika horretan, ez da melodiarik hautematen. 
Soinuen ezaugarriekin jolasten da: altuerak, iraupenak, tinbreak, 
intentsitateak, etab. Lan baten eduki melodikoa ezin da argi bereizi, edo 
ez da existitzen. 

 

Hans-Christoph Steiner-en Solitude. 

● Testuren konbinazioa pieza edo mugimendu berean: obraren iraupen  osoan 
testura bera duten obrak edo piezak badaude ere, oso ohikoak dira soinu-
kontraste handiak osatzen dituzten hainbat testuren konbinazioak ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=afsTpCSQKp0
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MUSIKA, ANTZINAROAN 

 

Mendebaldeko musika landuaren historia antzinako zibilizazio grekoan hasi zen. 

Grezian, poesiarekin eta dantzarekin lotutako artetzat hartzen zen musika, eta balio 

pedagogiko handia ematen zitzaion. 

 

 

GREZIA 

 

Musika jatorri jainkotiarreko artea zen grekoentzat. Sineste horretatik sortu zen musika 

hitza (musiké, musen artea). Greziarrek uste zuten musikak ahalmen magikoak eta 

sendagarriak zituela eta pertsonen jokabideak aldatu zitzakeela. Mitologia grekoan, 

musikari buruzko kondairak eta harekin lotzen diren jainkoak dira gehien landutako 

gaiak. 

 

Musikaren ezaugarriak : 

● Musika kontzeptuak musika, poesia eta dantza biltzen zituen. Soinua, hitza eta 

keinua elkartzea zen ahozko transmisioa zabaltzeko modurik onena. 

Egitura monodikoa erabiltzen zen, akonpainamendu heterofonikoarekin, hau da, 

musika-tresnek ahots-melodiaren zatiak imitatzen zituzten, apaingarri txikiak 

sartuta.  

● Eskala modaletan oinarritutako musika-sistema erabiltzen zen. Musika-sistema 

grekoa liraren lau soken afinazioan oinarritzen zen. Lau soinuek tetrakordea 

eratzen zuten; eta oinarrizko zelula horren gainean egiten ziren eskalak, 

zortzidun oso bat hartzeko bi tetrakorde bata bestearen gainean jarrita. Moduak 

soinu naturalekin sortutako eskalak ziren, soinu altuetatik baxuetara antolatzen 

ziren eta hasierako notaren arabera hartzen zuten izena. Eskala horietan tonuak 

eta tonuerdiak modu batean edo bestean kokatzeak ethos edo sentimendu jakin 

bat eragiten zuen. 
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● Soinuaren altuera adierazteko, notazio alfabetikoa (letren bidez) erabiltzen zen; 

eta erritmorako, oin metrikoak. Musikaren erritmoa poesiaren bertsoekin lotuta 

zegoen, «oin metrikoetara» egokituta. Beraz, ez zituzten irudi erritmikoak 

erabiltzen, bertsoen neurketa silabikoaren ondoriozko soinu luze eta laburren 

konbinazioak baizik. 

 

 
 

● Antzinako Grezian gehien erabiltzen ziren instrumentuak lira (hari-pultsatukoa) 

eta aulosa (mihi bikoitzeko haizekoa) ziren. Lira Apoloren gurtzari lotua zegoen,  

jainkorik boteretsuena baitzen, gerlaria, atleta, musikaria, gazteen babeslea, 

profezien eta egiaren jainkoa. Aulosa, Dioniso jainkoaren gurtzarekin lotuta 

zegoen, ardoaren eta dibertimenduaren jainkoa baita. Perkusio txikiko tresnak 

ere erabiltzen zituzten, hala nola krotaloak (platertxo txikiak) eta metalezko 

haize-instrumentuak, hala nola salpinxa (metalezko tronpeta), seinale-tresna 

gisa erabiltzen zena. 
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      Lira                         Aulosa                     Krotaloak                          Salpinxa 

 

● Musika, hezkuntzan 

 

Narrazio mitologikoei, pinturei, zeramikei eta bestelako literatura-dokumentuei 

esker, badakigu musikak funtsezko zeregina zuela antzinako Grezian. Gertakari 

erlijioso eta sozial guztietan presente zegoen: banketeetan, ospakizun 

handietan, baita gerretan ere. Hala ere, Greziako gizartean, musikaren ezaugarri 

nabarmenena gazteen hezkuntzan zuen garrantzia izan zen. 

Musikak gizakiaren portaeran eragiteko zuen ahalmenaz konbentzituta, filosofo 

eta politikari grekoek arretaz zaindu eta legeztatu zituzten harmoniak edo 

eskalak, efektu onuragarriak edo kaltegarriak izan zitzaketela pentsatzen 

baitzuten. 

Musika-teoria grekoak –batez ere Pitagorasek antolatu eta sistematizatua– 

eragin handia izan zuen Erdi Aro osoan.  

 

ERROMA 

Erromak Greziako musika-kultura heredatu zuen, baina ez haren fintasun artistikoa; eta, 

horregatik, ez zen esanguratsua izan musikaren eboluzioari egindako ekarpena. 

Kristo ondorengo lehen milurteko osoan, musikaren ahozko transmisioa nagusitu zen. 

Erromatarrek grekoen forma musikalak eta instrumentuak hartu zituzten eta jatorri 

etruskoa eta latindarra zuten beste batzuk gehitzen joan ziren. 

Erroman, musikaren eta poesiaren arteko lotura galduz joan zen: mimoak edo dantza 

kolektiboak laguntzeko bakarrik mantendu zen. Garrantzi berezia izan zuen musika 

militarrak, Erroman. Idazle latindarrek, batez ere Virgiliok (K.a. I. mendea), Varronek 

(K.a. I. mendea) eta Tito Liviok (K.a. I. mendea), musika-tresnei eta dantzei buruz 

dituzten testigantzak oso ugariak dira. 

Erromako inperioaren antzoki eta zirkoetan, sarritan izaten ziren lehiaketak eta musika-

emanaldiak, milaka ikusleren aurrean. 

K.o. I. mendean, bi musika-korronte bereizten ziren: erlijio-musika, errituak laguntzen 

zituena, eta musika profanoa, antzinako Erromako gizarte-bizitzako jai-mota guztietan 

interpretatzen zena. 
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ERDI AROA 
 

Erdi Aroan, hainbat musika-fenomeno sortu ziren, hala nola gregorianoa, musika 

profanoa eta polifonia. Musika idazteko sistemak ere sortu ziren eta tresna berriak 

asmatu ziren. Aldaketa horiek guztiak beste gertaera kultural eta sozial batzuei lotuta 

zeuden. Horregatik, musika ezin da fenomeno independentetzat hartu. 

V. mendean, erromatar inperioa erori ondoren, Eliza izan zen Erdi Aroan autoritatea eta 

ospea  mantendu zituen erakunde bakarra. Erlijioa garaiko adierazpen politiko, kultural 

eta artistiko guztietan zegoen. Monjeak  kulturaren gordailuzain ia bakarrak ziren. 

Monasterioetan eta katedraletan, eskuizkribuak (kodexak) gordetzen eta kopiatzen 

ziren, jakintza transmititzen zen, eta noblezia eta kleroa hezten ziren. 

Erdi Aroko Elizarentzat, arteek eta musikak funtsezko helburua zuten: kristau-doktrina 

herriari helaraztea. Fededun gehienek irakurtzen ez zekitenez, arkitekturak, eskulturak, 

antzerkiak eta musikak beste hizkuntza bat eman zuten, ez idatzia, Elizaren doktrina 

ulertzeko. 

Kantu gregorianoa 

 

         
Puer natus est nobis 

Kristautasunak ez zuen musika berririk asmatu. Onartu zuen herriak orduan kantatzen 

zuena, eta herrietako musiken elkargunea izan zen kristautasunean sortu zena: greko-

erromatarra eta judua. 

Erdi Aroan musika europarrak izan zuen bilakaeraren oinarria kantu gregorianoa izan 

zen (kantu laua ere esaten zaio). Bere biltzailetik datorkio izena, Gregorio Magno I. aita 

santua. Liturgia-musikaren asmoa zen hitz sakratuaren eta Elizaren doktrinaren bidea 

izatea. Horretarako, musikak erraza eta naturala izan behar zuen, eta barnera biltzera 

eta meditaziora bultzatu. 

Kantu gregorianoa a capella abesten da; hau da, instrumentuen laguntzarik  gabeko 

ahotsetarako musika da. Testua latinez dago eta monodikoa da, hau da, kantari guztiek 

https://www.bing.com/videos/search?q=puer+natus+est+nobis&&view=detail&mid=5D9870F4F88C71210C0A5D9870F4F88C71210C0A&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dpuer%2Bnatus%2Best%2Bnobis%26FORM%3DHDRSC4
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aldi berean kantatzen duten melodia bakarra. Erritmo librea du eta zortzi eskala 

erabiltzen ditu: moduak. 

Kantu horiek notazio neumatikoan jaso ziren idatziz, katedraletan eta monasterioetan; 

eta, XI. mendetik aurrera, tetragrama izeneko lau lerroko irudikapen baten gainean. 

 

Silaba bakoitzak duen nota-kopuruaren arabera, hiru kantu-mota daude: 

● Silabikoa: nota bat silaba bakoitzeko. 

 

 

 

● Neumatikoa edo apaindua: bi edo hiru nota silaba bakoitzeko. 

 

 
 

● Melismatikoa edo loretsua: oso apaindua; silaba bakoitzeko hiru nota baino 

gehiago. 

 

 

Kantu profanoa 

Erdi Aro osoan, musika erlijiosoa izan zen musika-arte jakintsu eta finena. Horrekin 

batera, musika profanoa ere garatu zen, hau da, ez erlijiosoa. Hala, XI. eta XIII. mendeen 

artean, Erdi Aroko nobleziaren munduan, trobadoreak, lirika profanoa edo abesti kultua 

egin zuten poeta-musikariak, agertu ziren. 

Musika hori ere idatzita geratu zen, eta hala gaur egunera arte bizirik irautea lortu du. 

Musika profano honen eta gregorianoaren arteko aldeak honako hauek dira: 

● Abesti gehienen gaia maitasuna zen. 

● Ez zuten latina erabiltzen, kantu gregoriarrean bezala, hizkuntza arruntak baizik. 

● Erritmo askoz markatuagoa zuen eta hainbat instrumenturekin laguntzen zen. 

Iberiar penintsulan, bi trobadore garrantzitsu nabarmendu ziren: Martin Códax, 

Lagunari kantigen egilea, eta errege Alfontso X.a edo Alfontso Jakituna, Santa Mariari 

kantigak-en parte bat idatzi zuela uste da. 

https://www.youtube.com/watch?v=0MdrLjxJuq0
https://www.youtube.com/watch?v=yxinL7Spvvg
https://www.youtube.com/watch?v=Jl4xLXiUp8Q
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Santa maria strela do dia Alfontso Jakituna 

 

Erdi Aroan,  juglareak izan ziren kantu herrikoiaren izarrak. Jatorri apaleko jendea zen, 

herriz herri ibiltzen zena. Malabarismoekin edo hezitako animalien erakustaldiekin 

irabazten zuten mantenua; baina baita musikarekin ere, balentriako abestiak edo 

trobadoreen musika abestuz. 

Musika-idazkeraren sorrera 

Erdi Aroan, musikagileek melodiak idazteko beharra izan zuten, buruz ikasitako kantak 

zehatzago gogoratzeko. Hasieran, neuma izeneko zeinuak jarri zituzten latinezko hitzen 

gainean. Horrela, soinuen altuera gogoratu zezaketen. 

 

 

Ondoren, notazio karratua asmatu zen; hala deitzen zen, irudiak karratuak zirelako. 

 

Geroago, Guido d'Arezzok tetragrama izeneko lau marra paraleloak eta do, re, mi, fa, 

sol, la eta si notak asmatu zituen. 

XV. mendean, musika pentagraman idazten zen, gaur egungo antzeko zeinuekin eta irudi 

erritmikoekin. 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=santa+maria+strela+do+dia&&view=detail&mid=36D695E0893F97DAAA9036D695E0893F97DAAA90&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dsanta%2Bmaria%2Bstrela%2Bdo%2Bdia%26FORM%3DHDRSC4
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Erdi Aroan erabiltzen ziren musika konposatzeko testurak 

Monodia: ahots bakarreko konposizio musikala da. Testura honetan, parte hartzen 

duten ahots eta instrumentu guztiek melodia bera  jotzen dute, aldi berean. 

 

Organum: polifoniarako lehen urratsa organuma izan zen. Melodia gregoriano bati 

beste melodia paralelo bat gehitzen zitzaion. Doinu biak aldi berean jotzen ziren, bitarte-

distantzia finko batera, normalean laugarren edo bosgarren batera. Eransten zen 

bigarren doinuari vox organa/is esaten zitzaion. 

 

Polifoniaren garapena indartu egin zen, musika-idazketak zehaztasun eta konplexutasun 

handiagoa ahalbidetzen baitzuen musika konposizioan. Musikagileek berehala asmatu 

zuten, hiru melodia konbinatzen zituzten melodia gregoriano baten oinarrian, cantus 

firmus izenekoa. 

Harrezkero, aldi bereko ahotsak sonoritate egokia edukitzeko arauak azaltzen zituen 

musika-teknika sortu zen: kontrapuntua. Erlijio-polifoniak konplexutasun teknikoan 

eboluzionatzen jarraitu zuen, XV. mendean, fase berri batean, Errenazimentuan, sartu 

arte. 
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ERRENAZIMENTUA  
XV. mendearen erdialdean, Europako kultura bilakaera-fase batean sartu zen. Musikan ere 

eragina izan zuten aldaketak gertatzen hasi ziren. Garrantzitsuenen artean, hauek daude: 

1445ean, Guttenbergek inprenta asmatzea; 1492an, Amerika aurkitzea; eta, 1517an, Erreforma 

luteranoa. Inprentak eragin erabakigarria izan zuen musikaren hedapenean. Amerikaren 

aurkikuntzari dagokionez, Europako eta Afrikako musika-kulturak eta amerikar indigenenak 

nahasteko prozesu luzearen hasiera izan zen. Bestalde, Alemanian, Erreforma luteranoak Eliza 

erromatarrarena ez bezalako musika-tradizioaren hasiera ekarri zuen, ondorengo mendeetan 

emaitza bikainak emango zituena. 

Garai horretan, idazle eta artista batzuk urrundu egin ziren Erdi Aroko tradiziotik, eta nahiago 

izan zuten antzinate greko-erromatarreko ideiak eta obrak eredutzat hartu. Humanistak deitzen 

ziren; eta uste zuten arteak, literaturak eta musikak gizakiaren arazo, sentimendu eta nahiak ere 

islatu behar zituztela, eta ez gai erlijiosoak bakarrik. 

Musikaren ezaugarriak 

Erdi Aroan, artea Jainkoa ohoratzeko eta herriari hitz sakratua azaltzeko bitartekoa zen. 

Errenazimentuan, ordea, ideia hau sortu zen: musikak gizakiaren emoziorik sakonenak adieraz 

zitzakeela, batez ere testu batean oinarritzen bazen. Lehen aldiz, Josquin des Prez bezalako 

banakako  sortzaileak agertu ziren. 

Garai honetan erabilitako musika-testura lau ahots edo zati independenteren polifonia da, hau 

da, ez zen besteen gainetik ahots bat nabarmentzen. Oso baliabide erabilia zen ahotsek musika-

motibo berberak txandaka kantatzea, elkarren artean imitatuko balira bezala; sistema horri 

imitaziozko kontrapuntua esaten zaio. Barietatea lortzeko, imitaziozko kontrapuntua, polifonia 

librea eta akorde-testura nahasten zituzten konposizio berean. 

 

Erlijio-musika 

Polifonia koralaren agerpena izan zen berritasun nagusia. Erdi Aroko musikan, polifoniako ahots 

bakoitza bakarlari batek egiten zuen. Errenazimentuan, aldiz, hainbat kantarik kantatzen zuten 

ahots bakoitza, koru bat osatuz. 

Erlijio-musikan, koru-interpretazioa izan zen ohiko interpretazioa, ahots bakarlarien bikote edo 

hirukoteekin txandakatuta. Koruak gizonek bakarrik osatzen zituzten, elizetan debekatuta 

baitzeuden emakumeen ahotsak. Koruek 10 eta 14 kantore artean izaten zituzten, eta facistol 

izeneko atril birakari baten gainean zeuden koru-liburu handietan irakurtzen zuten musika.  

Herrialde katolikoetako musika erlijiosoak, gorenera eraman zuen Erdi Aroan garatutako ahots-

polifonia. XVI. mendean, Josquin des Prez eta Orlando di Lasso musikagileak nabarmendu ziren 
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eskola flamenkoan; Palestrina, Italian; eta, Espainian, Tomas Luis de Victoria, askorentzat garai 

guztietako espainiar konpositore garrantzitsuenetako bat.  

Europako iparraldeko herrialdeetan, Erreformaren ondoren, eliza luteranoak musika onartu 

zuen bere zerbitzu erlijiosoetan eta sustatu egin zuen. Horrek musika-garapen bikaina ekarri 

zuen ondorengo mendeetan. Eliza luteranoak latina utzi eta hizkuntza nazionala, alemana, hartu 

zuen eta kantu gregorianoaren ordez korala jarri zuen, elizkizunetan fededun guztiek erraz 

gogoratzen duten melodia sinpleko ereserkia.  

 

Musika profanoa 

Musika profanoak gero eta garrantzi handiagoa hartu zuen erlijio-musikaren aldean, eta ahots-

polifonian ere oinarritu zen. Hala ere, ahots bakarlariek, eta ez koruak, jarraitu zuten izaten 

musika profanoa gauzatzeko ohiko modua. 

Garai hartan, Italian jaio eta garatu zen madrigal generoa nabarmendu zen. Musika-konposizio 

polifonikoa zen, ahotsetarako sortua eta laguntza edo akonpainamendurik gabea. Madrigalaren 

oinarria literatura-kalitate handiko poema librea zen. Musika testu profanoaren zentzura 

egokitzen zen, eta haren balio deskribatzailea edo sentimentala nabarmentzen zuen, musika 

bera bertso bitan inoiz errepikatu gabe. 

Espainian, bilantzikoa izan zen musika-formarik gogokoena. Konposizio-mota horren izenak ez 

du loturarik gaur egun gabon-kanta edo gabonetako kanta gisa ulertzen dugunarekin. Errepikaz 

eta ahapaldiez osatutako forma poetikoa eta musikala zen. Gaiak gortesauak, herrikoiak edo 

erlijiosoak izan ohi ziren. Juan del Enzina (1468-1530) poeta eta musikaria izan zen bilantzikoen 

konpositore ezagunena. 

Musika instrumentala 

XV. mendean hasi zen musika instrumentalaren historia. Instrumentuak deskribatzen zituzten 

eta nola jo azaltzen zuten liburuak agertu ziren. Errenazimentuko pintura eta eskulturetan, 

musika-tresnen irudikapenak agertzen dira. 
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Hauek dira Errenazimentuko musika instrumentalaren ezaugarriak: 

● Musika instrumentala bereizi egin zen kantutik. 

● Instrumentuak jotzeko forma berriak sortu ziren: canzona, tentua, fantasia, bariazioak… 

● Consort (kontzertua) izeneko talde instrumentalak agertu ziren.  

● Musika instrumentaleko liburuak inprimatzen hasi ziren. 

● Trentoko Kontzilioak debekatu egin zuen elizetan instrumentuak erabiltzea. 

Errenazimentuko musika-tresnen bilakaera honela deskriba dezakegu: 

● Batzuk desagertu egin ziren: fidula, zitola, organistruma… 

● Beste batzuk mantendu egin ziren: txirimia, txirula… 

● Hauek aldaketak izan zituzten: lautea, organoa, biola, tronpeta… 

● Berriak asmatu ziren:  tronboiak, klabikordioa, espineta, bihuela… 

Errenazimenduko instrumentuak Erdi Arokoak bezala sailkatzen ziren, hari-, haize- eta perkusio-

instrumentuetan. 
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BARROKOA 

Barrokoa aldi konbultsibo eta kritikoa izan zen, Europako nazioen arteko borroka 

erlijioso eta ekonomikoengatik. Garaiko ideia nagusien eraginpean garatu zen 

barrokoaren estiloa. Alde batetik, monarkia absolutua ideal gisa aurkezten zuen 

absolutismoa agertu zen, eta bestetik, Europako hegoaldeko herrialde katolikoetan, 

Kontrarreforma sortu zen, iparraldeko Erreforma protestanteari aurre egiteko. 

Errenazimentuan gertatu zen bezala, Barrokoan, musika jasoa edo ilustratua -

herrikoiaren aurkakoa- bizitza politikoaren eta espiritualaren gidari ziren bi 

estamentuetan bakarrik landu zen: aristokratikoan (Europako gorteetan) eta Elizakoan. 

Garai hartan, hirugarren gizarte-sektore bat sartu zen musikaren unibertsoan: burgesia. 

Burgesiak sarrera ordainduta opera komertzialean sartzeko aukera zuen.  

XVII. eta XVIII. mendeetan, mundu modernoa sortu zen, eta horrek ekarri zituen zientzia 

berria, filosofia berria eta estatu nazionalen politika berria, gobernu absolutista edo 

parlamentarioekin. Kopernikok, Keplerrek eta Galileok iraultza zientifikoa abiarazi 

zuten. Filosofian, Descartesek zalantza sartu zuen mundu errealaren ezagutzaren oinarri 

bezala. 

Erregeek arte guztiak babesten zituzten eta Europako gorteetan musika bihurtu zen 

ospakizun handien protagonista. Garai horretako arteek zuten estiloaren ezaugarriak 

ziren pasioa, dramatismoa eta adierazkortasuna. Herrialde bakoitza musika propioekin 

adierazten hasi zen. Une horretatik aurrera, musika italiarraz, frantsesaz edo espainolaz 

hitz egiten hasi zen, kasu bakoitzean, ezaugarri bereziekin. 

Garai musikal horretan, musika erlijiosoaren eta profanoaren arteko banaketa 

mantendu egin zen. Barrokoko musikak ezaugarri hauek zituen: 

● Kantu-sistema dramatikoagoa 

● Instrumentuen erabilera aberatsagoa 

● Hainbat ahots eta korurekin interpretatzea: polikoralismoa 

● Baxu jarraitua erabiltzen hasi zen: interpretatu beharreko akorde-mota 

adierazten duen baxuko linea zifratua da, zenbaki txikiz osatua. 

 

Musika barrokoak 150 urteko bilakaera izan zuen 1600. urtetik aurrera, eta hiru aldi 

bereizten dira hartan: 

● Lehen barrokoa: polikoralismoaren sorrera, baxu jarraituaren hasiera eta musika 

modaletik tonalerako aldaketa. 

● Barroko ertaina: ahots-musika eta instrumentala berdindu egin ziren garrantziari 

dagokionez. 

● Azken barrokoa: musika instrumentala nagusi izan zen eta kontrapuntura itzuli 

zen. 
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AHOTS-MUSIKA 

 

Ahots-musika erlijiosoa 

Musika erlijiosoak garrantzi handia izaten jarraitu zuen Barrokoan. Elizak musika erabili 

zuen kristauengan emozionalki eragiteko. Protestantismoan zein katolizismoan, forma 

berriak sortu ziren, hala nola oratorioa, kantata eta pasioa. 

Oratorioa: ahots-forma erlijiosoa da, izaera narratiboa du eta ez du irudikapen 

eszenikorik. Bertan Itun Zaharrari edo Berriari buruzko drama erlijioso bat abesten da 

eta orkestrak, abesbatzek eta bakarlariek parte hartzen dute. 

Kantata: testu erlijioso edo profano baten gainean konposatutako musika-forma  da, 

izaera liriko ez-narratibokoa, eta bakarlariek, orkestrak eta koruek interpretatua. 

Pasioa: Jesukristoren nekaldi-heriotzak ospatzeko kantatzen den konposizioa, 

ebanjelioetan oinarrituta. 

 

Ahots-musika profanoa 

Musika profanoak garrantzi handia hartu zuen eta monarkiaren zerbitzuko tresna izan 

zen, nagusiki. Antzerki musikala, hau da, opera, lagunduriko monodiatik eratorri zen. 

Opera Barrokoan sortu zen: eszenatoki batean istorio bat irudikatzen duen antzezlan 

kantatua da. 

 XVII. mendearen hasierako Italian, opera gaur egungoa ez bezalako ikuskizuna zen. 

Antzerki-ekintzak efektu eszeniko harrigarriak lor zitzakeen eta  antzerki-ikuskizunarekin 

eta musikarekin gozatzeko eta bizilagunekin harremanak izateko etortzen zen jendea. 

Kantua zen garrantzitsuena. Kantariek eszenatokitik agurtzen zituzten palkoko lagunak, 

eta elkarrekin hitz egiten zuten kantatzen ez zutenean.  

Operetan, jendeari edariak zerbitzatzen zizkioten, palkoetan berriketan aritzen ziren, 

lagunak agurtzen zituzten… Errezitatiboetan, kartetan aritzen ziren, askaltzen zuten eta 

eztabaidan aritzen ziren. Eta, gero, ariak kantatzen zirenean, jarduera horiek guztiak 

gelditu egiten ziren, kantariak epaitzeko; eta haien emanaldia atsegin ez bazuten, 

protesta zaratatsuak egiten ziren. 

 

MUSIKA INSTRUMENTALA 

 

Barrokoan, orkestrarako musika instrumentala eta hainbat forma sortu ziren. 

Horretarako, musika-tresnak hobetu egin behar izan zituzten. Garai horretan, harizko 

instrumentuen sortzaile handienak sortu ziren: Stradivari, Amati eta Guarnieri; eta 
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monarkia handiak tresna horiek erosten saiatzen ziren. Musikariek birtuosismo handia 

lortu zuten musika-tresna horiek jotzean, horretarako fabrikazio- eta exekuzio-teknika 

berriak asmatu zituzten soinu ederragoak, adierazkorragoak eta azkarragoak lortzeko. 

Hauek dira Barrokoko musika instrumentala definitzen duten ezaugarriak: 

● Forma berriak sortu ziren, hala nola suitea, sonata, kontzertua eta fuga. 

● Konposizio-teknikak ahots-musikako berberak ziren eta polikoralismo 

instrumentala nabarmendu zen. 

● Kontrastea sortzen zen orkestraren soinu-planoen artean. 

● Mugimendu azkarrak eta motelak tartekatzen ziren. 

● Tresna berriak asmatu ziren eta lehendik zeudenei beste erabilera bat eman 

zitzaien. 

● Instrumentuek abiadura handia, adierazteko gaitasuna eta distira izatea lortu 

zuten. 

 

Orkestra hitza hainbat instrumentu elkarrekin jotzen dituzten musikarien multzoari 

dagokio. Orkestra barrokoa txikia zen eta hari-instrumentuak zituen ardatz nagusia.  

 

Barrokoko forma instrumentalak 

XVII. mendearen lehen urteak igaro ondoren, forma instrumental handiak sortu ziren: 

● Suitea. Obra bakar batean, izaera eta erritmo desberdineko zenbait dantza 

elkartzen dira. Horrela lortzen da barrokoak berezkoa duen kontrajartzea. Hauek 

dira suitearen oinarrizko dantzak: 

 

o Alemanda: dantza alemaniarra da, konpas bitarrean eta neurrizko 

tenpoan. 

 

 
 

o Courante: dantza frantsesa da, konpas hirutarrean eta izaera bizikoa. 
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o Sarabanda: jatorri espainiarreko dantza da, pausatua, beltzez eta zuriz 

osatutako konpas hirutarrean, eta bigarren denboran azentua duena. 

 

 
 

 

o Giga: dantza ingelesa da, azkarra eta konpas hirutarrekoa (edo zatiketa 

hirutarra); suite barrokoa ixten duen pieza da. 

 

 

 

● Sonata. Instrumentu baterako edo gehiagorako pieza zen, normalean soka- eta 

haize-instrumentuetarako. Lehenengo sonatek instrumentu- eta mugimendu-

kopuru aldakorra zuten pieza bakoitzean. Geroago, bakarlari nagusi bat eta baxu 

jarraitu bat agertzen ziren lanei eman zitzaien berariaz sonata izena. 
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● Concerto. Orkestrarako forma honek hiru mugimendu kontrajarri izan ohi ditu: 

allegro-motela-allegro. Bi concerto mota daude: 

 

o Concerto grosso: bakarlari batzuek eta orkestrak interpretatzen dute 

obra. 

 
 

o Concerto solo: bakarlari batek eta orkestrak interpretatzen dute 

kontzertua. 

 
 

● Fuga. Gai bakar batetik abiatuta egiten den instrumentu- edo ahots-konposizioa 

da eta imitazioaren bidez osatzen da obra osoa. 
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KLASIZISMOA  

 

Klasizismoa Barrokoaren eta Erromantizismoaren arteko garaia da. Aro labur horren 

iraupenaren hasiera- eta bukaera-mugak J.S. Bachen heriotza (1750ean) eta 

Beethovenen heriotza (1827an) dira. Garai horrek Aro Modernotik Aro Garaikiderako 

trantsizioa markatu zuen. 

 

Testuinguru historikoa 

Klasizismoan, burgesiak botere politikoa eta ekonomikoa hartu zuen, eta horrek 

ondorioak izan zituen kulturaren eta musikaren esparruan. XVIII. mendearen bigarren 

erdian, masa-mugimendu bortitzak eragin zituzten gizarte-erreformak gertatu ziren. 

Haien artean, 1789ko Frantziako Iraultza gertatu zen, eta horrek monarkia 

absolutuarekiko haustura ekarri zuen. "Askatasuna, berdintasuna eta anaitasuna" 

goiburu iraultzailea testuinguru guztietan aplikatu zen, baita musikan ere. 

 

Testuinguru kulturala 

 

Klasizismoa burgesiak eta nobleziak sustatu zuten Ilustrazioa izeneko mugimendu 

intelektualaren garaia izan zen. Dideroten eta D’Alanberten entziklopedia izan zen 

ilustrazioaren erakusgarri nagusia, gizartearen maila guztietara kultura zabaltzeko 

asmoarekin egin baitzen. Frantzian, Ilustrazioaren mugimenduari entziklopedismoa 

deitu zioten. Mugimendu hori Frantziako Iraultzaren oinarri intelektuala izan zen.  
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Testuinguru musikala 

 

Garai klasikoan, musika elizako eta jauregiko zirkuluetatik urrunduz joan zen, 

burgesiaren etxe pribatuetara eta ikuskizun publikoetara moldatzeko. 

 

 Garai hartan, greko-erromatar kultura klasikoaren idealetara itzuli zen, batez ere 

orekan, sinpletasunean eta edertasunean, Barrokoaren estilo kargatua atzean utzita. 

Horregatik, gainerako arteetan, Neoklasizismo izenez ezagutzen da garai hori. Ez zen 

hori musikarekin gertatu, ezin baitzituzten eredu klasikoak kopiatu ez zelako garai 

haietako musika-aztarnarik; nolanahi ere, edertasunaren eta perfekzio formala bilatzea 

izan zen musikagileen helburua. 

Aro horretako musikaren aitzindarien artean, Bachen bi seme aipa ditzakegu: C.P.E. 

Bach eta J.C. Bach; baina Haydn, Mozart eta Beethoven izan ziren garaiko hiru musikagile 

nagusiak. Vienan lan egin zuten, hiri garrantzitsuena baitzen musikaren testuinguruan. 

 

Musika-ezaugarriak 

 

Garai horretako konpositoreek printzipio hauekin idatzi zuten musika: 

● Proportzioan eta ordenan oinarritutako oreka 

● Melodia eta harmonia sinpleen bidez transmititzen zen argitasuna 

● Entzuleari ulertzeko erraztasun handia ematen zion sinpletasuna 

 

Horrelako musika lortzeko, konpositoreek bi alderdi landu zituzten, batez ere: 

● Doinua: Barrokoko melodiak egitura irregularra zuen. Aitzitik, Klasizismoan, 

melodiak egitura ordenatua eta erregularra du. Konpas-kopuru jakin batetik 

abiatuta, ondo bereizitako esaldi batean antolatzen zen melodia eta, 

proportzioaren printzipioari jarraituta, esaldi bakoitza iraupen bereko zatietan 

banatzen zen, simetria errespetatzeko. Konpositoreek interes osoa doinu 

nagusian kontzentratu nahi zuten eta gainerako ahotsek akonpainamendu-

funtzioa zuten: euskarri harmonikoa. 
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● Harmonia: aurreko aldian hain erabilia izan zen baxu jarraitua desagertu egin zen 

Klasizismoan. Barroko berantiarrean ezarritako printzipio harmonikoak garatu 

egin ziren: tonu-funtzioek (tonika, subdominantea eta dominantea) obra osoa 

antolatzen zuten. 

 

Musika erlijiosoa 

Musika erlijiosoa gainbeheran egon zen garai hartan, eta musika instrumentala eta 

opera ziren ikus-entzuleek gehien eskatzen zituzten generoak. Hala ere, musika 

erlijiosoan, genero berberak sortzen jarraitu zen eta meza nabarmendu zen haien 

artean. Garrantzi handia hartu zuen meza berezia da Requiema. 

Genero-mota honen barruan, Mozarten Requiema azpimarratu dezakegu, musika 

klasikoaren maisulana. Kondairak dioenez, ezezagun batek agindu zion lan hori Mozarti. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Dp2SJN4UiE4&t=83s
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Opera 

 

Klasizismoa garai historiko garrantzitsuenetako bat izan zen opera generoarentzat. 

Genero honek, Barrokoan mundu aristokratikoaren barruan jaioa, aldaketa izan zuen 

Klasizismoan: Barrokoaren gehiegikeriak baztertu egin ziren eta naturaltasunera eta 

jendearengana hurbildu zen argumentua. 

Antzerkiak ugaritu egin ziren, ikusleen kopurua handitu egin zen eta konpositoreek 

adierazpide gogokoenetako bat aurkitu zuten operan. 

● Opera serioa 

XVIII. mendearen erdialdean, eta bereziki Frantzian, opera serioak 

konplexutasun eta artifizialtasun handia garatu zuen: gai mitologikoei buruzko 

argumentuak sofistikatuegiak eta ulertzeko zailak ziren eta kantariek arien zati 

handiak asmatzen zituzten, konplexuegiak baitziren. Horren ondorioz, entzuleak 

gero eta nahigabetuago zeuden horrelako operekin. 

1752an, aldaketa bat gertatu zen opera-alorrean; opera-konpainia ibiltari bat 

Parisen kokatu zen eta Pergolesiren La serva padrona opera bufo ospetsua 

aurkeztu zuen. Opera hori hain izan zen arrakastatsua, ezen bi korronte sortu 

baitziren operaren munduan: bata, opera mota horren alde egiten zuena eta, 

bestea, kontra zegoena. Borroka horri bufoien kereila deitu zioten. 

Gatazka-testuinguru horretan agertu zen W.C. Gluck bi taldeen adiskidetzearen 

bila, opera serioaren erreforma eginez, jendeak eskatzen zuenera gehiago 

hurbiltzeko. 

● Opera komikoa 

Garai horretan, opera bufoak garrantzia hartu zuen, batez ere burgesia boterera 

iristean. Napolesen ohikoa zen opera serioen ekintzen artean atal komikoak 

tartekatzea. Zati horiek garatu eta bereizi egin ziren eta opera bufoa izeneko 

genero berria sortu zen. Barrokoaren amaieraren eta Klasizismoaren hasieraren 

artean gertatu zen hori. 

 

 

 

 

 

Opera bufoa laster bihurtu zen jendearen genero gustukoena, eta W.A. 

Mozarten operetan gailendu zen. Opera serioaren ezaugarri musikal berberak 

erabili arren, bazituen berezitasun batzuk:  

 

o Argumentuek eguneroko bizitzako gaiak biltzen zituzten, izaera komikoa 

eta batzuetan sentimentala emanez. 

https://www.youtube.com/watch?v=tCpg-_y6ikM
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o Herrialde bakoitzeko hizkuntza erabiltzen zuten eta, batzuetan, 

errezitatiboen ordez, hitz egiten zuten. 

 

Beraz, opera serioa baino askoz freskoagoa eta alaiagoa zen eta bere zeregin 

nagusia publikoa entretenitzea zen. Mozartek, esan dugun bezala, genero 

horretako konpositore nagusietako bat izan baitzen, opera bufoak idatzi zituen 

bai italieraz (Figaroren ezteiak), bai alemanez (Flauta magikoa). Italiako opera 

bufoa Europa osora iritsi zen. Alemanian, Singpiel izena eman zitzaion; eta, 

Frantzian, Ópera Comique. 

 

Musika instrumentala 

Klasizismoko musika instrumentalak bi talde izango ditu ardatz: 

● Ganbera-musika: horrela deitzen diogu musika-tresna talde txiki baterako 

konposatutako musikari. Erdi Aroan eta Errenazimentuan musikari talde txikiak 

entseatzen ziren lekuetatik dator izena. Gela ez oso handi horiei ganbera deitzen 

zitzaien. 

Ganbera-musika kontzertu-areto txikietan eta etxe partikularretan zabaltzen 

hasi zen, pixkanaka. Hori gertatu zen burgesiak musika-praktika eta ezagutza 

musikala eskuratu zuelako eta ganbera-taldea orkestra osoa baino askoz 

errentagarriagoa zelako ekonomikoki. Sarritan, musikagileek musika errazaren 

enkarguak jasotzen zituzten, ganbera-talde afizionatuek interpreta zitzaten. 

Gogokoen bihurtu ziren ganbera-taldeak hauek izan ziren: hari-laukotea (bi 

biolin, biola eta biolontxeloa) eta boskotea (laukotearen instrumentu horiei 

haize-instrumentu bat gehituta). 

● Orkestra-musika: Klasizismoan, orkestra zen konpositoreek adierazpide bezala 

gehien erabiltzen zuten talde instrumentala. Orkestrak, pixkanaka-pixkanaka, 

berdintzen joan ziren eta, XVIII. mendearen amaieran, orkestra klasikoaren 

eredua finkatu zen, hari-sekzioarekin (biolinak, biolak, biolontxeloak eta 

kontrabaxuak), haize-sekzioarekin (flautak, oboeak, klarineteak, fagotak, 

tronpak) eta perkusio-sekzioarekin (tinbalak, platertxoak). 

Klasizismoan, konpositoreek askotariko musika-formak landu zituzten, eskaeren edo 

gustuen arabera. Garai hartako hiru forma garrantzitsuenak hauek dira: 

● Sonata 

● Sinfonia 

● Instrumentu bakarlari eta orkestrarako kontzertua 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=01VLm_CLFbU
https://www.youtube.com/watch?v=87UE2GC5db0
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Instrumentuak 

Klasizismoaren garaian, musika-tresnek aldaketa nabarmenak izan zituzten. Barrokoko 

instrumentu batzuk erabilerarik gabe geratzen ari ziren. Adibidez, klabearen ordez 

pianoa erabiltzen hasi zen, lehenengoak baino aukera dinamiko hobeak baitzituen. 

Beste batzuk, hala nola lautea, moko-flauta edo ganba-biola, desagertu egin ziren, haien 

tinbre-ezaugarriak ez zetozelako bat musika-estilo berriarekin. 

Beste tresna batzuek, haizekoek batez ere, aukerak hobetu zituzten, egileek teknikoki 

hobetu baitzituzten. Horri esker, musika-tresnen erregistroak zabalagoak izan ziren eta 

tinbreak hobetu ziren. Klasizismoaren ekarpen handienetako bat izan zen klarinetea 

orkestran sartzea. Haize-instrumentu horrek liluratu egin zuen Mozart, eta bere 

kontzertu ederrenetako bat konposatu zuen harentzat. 

 

Une horretako konpositore adierazgarrienak 

 

Franz Joseph Haydn 

  

 Mozart eta Beethovenekin batera, Klasizismoaren konpositore garrantzitsuenetako bat 

izan zen. Jatorri xumekoa, Vienan ikasi zuen musika. Lagunik onena Mozart gazte 

prodijioa izan zuen, bera baino hogeita lau urte gazteagoa. Beethovenen irakaslea ere 

izan zen, baina ez ziren ondo konpondu. Haydnen musikak umore ona eta garratza ditu 

ezaugarri, nahiz eta sakontasun handiko pasarteak ere sortu zituen. Haren obren 

katalogoa zabala da: 108 sinfonia, 68 hari-kuarteto, 47 pianorako sonata, 26 opera, 

meza batzuk eta Stabat Mater bat. Hauek dira obra adierazgarrienak: 

45. sinfonia fa sostenitu minorrean (Agurrena) 

92. sinfonia sol maiorrean (Oxford) 

Kuartetoa do maiorrean (Enperadorea) 

Kreazioa  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7jMCFmZ-YR8
https://www.youtube.com/watch?v=cYvjr86_aJY
https://www.youtube.com/watch?v=5Ekfl_RAnA0
https://www.youtube.com/watch?v=qoWdtGUe5fc
https://www.youtube.com/watch?v=x8TBSgJ9_80


97 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 

 

 

 

Konpositore austriarra, inoiz izan den musikagilerik handiena, 35 urte bakarrik bizi izan 

bazen ere, gai izan zen genero guztiak bikaintasunez lantzeko, hala nola musika erlijiosoa 

eta musika korala, opera, sinfonia eta ganbera-musika. Haydnekin eta Beethovenekin 

batera, musikaren gailurrera  eraman zuen Klasizismoa. 

Aitak eragin handia izan zuen harengan, konposizioko maisua eta biolin-jotzailea 
baitzen. Haurra zela, Frantzian, Ingalaterran, Herbehereetan eta Austriako eta 
Alemaniako hiri nagusietan erakutsi zuen trebetasun harrigarria zuela interpretazioan 
eta sorkuntzan. 

Haren obren katalogo erraldoiak 600 lan baino gehiago ditu eta 7 urte zituela hasi zen 

osatzen. Mozarten eragina izan zuten beste musikari batzuk Johann Christian Bach, 

Boloniako Aita Martini eta Joseph Haydn izan ziren. 

 

Hauek dira Mozarten lan nagusiak:  

● Biolinerako bost kontzertu 

● Operak: Idomeneo, Figaroren ezteiak, Don Giovanni eta Flauta magikoa 

● Haydn laukoteak 

● Sinfoniak: 39. sinfonia mi bemol maiorrean,  40. sinfonia sol minorrean eta 41. 

sinfonia (Jupiter) 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

 

Bonnen jaio zen (Alemania), eta haurtzaro arazotsua izan zuen. Musikagilearen aita 

Bonneko hauteslearen kapera-kantaria zen, alkoholikoa eta bortitza. Semearen musika-

talentuaz jabetu zenean, pianoko ikasketa-plan zorrotz baten pean jarri zuen. Geroago, 

https://www.youtube.com/watch?v=-7jslEUORwE
https://www.youtube.com/watch?v=yZpFrydm6G4
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amaren heriotza jasan zuen. Vienan, Mozart ezagutu zuen, baina hark ez zuen gustuko 

izan Beethovenen talentu gaztea. Ondoren, Haydn ezagutu zuen eta hark berarekin 

Vienan ikastera gonbidatu zuen. Hara joan zen, 1792an, behin betiko. Baina Beethoven 

helburu eta pasio berriak bilatzen hasi zen, musika sortzeko; eta irakasle eta noble 

berriengana jo zuen. 1801ean, gorreriaren lehen sintomak hasi ziren, eta arazo 

psikologikoak izan zituen. 1812an, Heiligenstadten testamentua idatzi zuen, bere buruaz 

beste egiteko zorian. 

Espiritu perfekzionista zuen eta hainbat zuzenketa egiten zituen eskuizkribuetan. 

Horregatik, lanen katalogoa ez da ugaria. Haren estilo sinfonikoak eragina izan du 

hurrengo konpositore-belaunaldietan. 

Beethovenen konpositore-zereginean, hiru aldi bereizi daitezke: goiztiarra, erdikoa eta 

berantiarra. Goiztiarrak 1802. urtera arte irauten du; erdiko aldia 1803.etik 1814. urtera 

bitartekoa da; eta berantiarra, 1815etik konpositorea hil artekoa. 

● Garai goiztiarrean, Beethovenen lanean eragin handia izan zuten Joseph 

Haydnek eta Wolfgang Amadeus Mozartek, baina joera berriak ere aztertu 

zituen. Garai horretako obra garrantzitsuak hauek dira: lehen eta bigarren 

sinfoniak, harizko sei laukote (Opus 18), pianorako lehen bi kontzertuak eta 

pianorako lehen hamabi sonatak, sonata Patetikoa Opus 13 ospetsua barne. 

● Erdiko aldia, heroikoa ere deitua, musikariaren gorreriak eragindako krisi 

pertsonalaren ondoren hasi zen. Heroismoa eta borroka adierazten dituzten 

obrengatik nabarmentzen da. Denboraldi honetako konposizioak hauek dira: sei 

sinfonia (3.etik 8.era), pianorako azken hiru kontzertuak, kontzertu hirukoitza 

eta biolinerako kontzertua, bost harirako kuartetoak (7.etik 11.era), pianorako 

hainbat sonata (Ilargi argia, Waldstein eta Appassionata sonatak barne), 

biolinerako Kreutzer sonata eta bere opera bakarra, Fidelio. 

● Aldi berantiarra 1815. urtearen inguruan hasi zen. Aldi horretako obren 

ezaugarri nagusiak dira intelektualismo sakona eta berrikuntza formalak: 14. 

hari-laukoteak zazpi mugimendu ditu eta bederatzigarren sinfoniak abesbatza 

bat du azken mugimenduan. Garai honetako beste konposizio batzuk hauek dira: 

Missa Solemnis, harizko azken bost kuartetoak (Grosse fugue barne) eta 

pianorako azken bost sonatak. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SrcOcKYQX3c
https://www.youtube.com/watch?v=COGcCBJAC6I
https://www.youtube.com/watch?v=_u8knNsl2TE
https://www.youtube.com/watch?v=hnrFUFVcDmc
https://www.youtube.com/watch?v=JmIr-7z3XdY
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ERROMANTIZISMOA 

1775etik aurrera, arau klasikoen aurkako matxinada nabarmentzen hasi zen. Lehen 

sintomak Eskandinaviako herrietan agertu ziren, literatoek herri-elezaharretan eta 

antzinako mitoetan aurkitu baitzituzten inspirazio ereduak. Alemanian, Sturm und 

Drang (ekaitza eta bulkada) izeneko literatura-mugimenduak herri kondairetan bilatu 

zuen inspirazio-iturria, eta herri-poesia eta Erdi Aroko gaiak berraurkitu zituen. 

 

Garaiko ezaugarri orokorrak 

● Erromantizismoak sentimenduaren balioa handitu egin zuen, sentimenduak 

arauetara egokitzen zituen klasizismoak ez bezala. Artista erromantikoak 

askatasun osoa zuen sentimenduen adierazpenean, eta bere sena eta irudimena 

erabiltzen zituen. 

● Gizaki erromantikoa oso idealista zen: filantropia, aberriarekiko maitasuna, 

emakume idealarekiko maitasuna, etab. 

● Erromantikoek berehala frogatu zuten ideal horiek lorrezinak zirela, eguneroko 

errealitatearekin talka egiten zutelako. Horren ondorioz, larritasuna, 

ezkortasuna eta desengainua pairatu zituzten. 

● Artistak ihesbidea aukeratu zuen frustrazio hori gainditzeko. Errealitate konkretu 

eta egunerokoaren ordez, urruneko fantasia erabiltzen zuen, denboran eta 

espazioan. Erdi Aroko gaietan eta gai exotikoetan, fantastikoetan edo 

ametsetakoetan bilatzen zuen inspirazioa. Ihes egiteko bigarren aukera bezala, 

barne-mundu subjektibo eta bakartian babestu zen artista. Bere lanaren bidez, 

intimitatea eskaintzen zuen (niaren gurtza, indibidualismoaren eta 

subjektibismoaren garaipena). 

● Erromantikoak nahiago zuen natura gizarte-bizitza baino, eta hartatik askatu 

beharreko traba bezala bizi izan zuen bizitza hori. Gizaki primitiboarengan eta 

herrian, purua, naturala eta askea zena aurkitu nahi zuen. Rousseauk bezala, 

pentsatzen zuen naturak gizakia ona eta zoriontsua egiten zuela, eta gizarteak 

galbideratzen zuela. 

● Garai horretan, musikak arteetan posturik gailenena hartu zuen. Biderik onena 

izan zen adierazteko sentimendu intimoenak eta sekretuenak eta hitzek zehaztu 

ezin dutena. Horren ondorioz, arte guztiak erabateko arte batean batzeko joera 

sortu zen, eta musika bateratzaile perfektua izan zen. Musikariarekiko iritzi 

soziala aldatu egin zen: aurreko garaian jauntxoen morroi izatetik aretoen idolo 

izatera pasatu zen. Hala, musika errege eta printzeen aretoetatik herrietara, 

kontzertuetara eta areto burgesetara igaro zen, behin betiko. 
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Erromantizismoko musikaren ezaugarriak 

Musika-kontrasteak bilatzen ziren sentimenduak iradokitzeko. Horretarako, musika-

baliabide ugari erabiltzen ziren, besteak beste: 

● Erritmoa: konplexuagoa (bi erritmo desberdin aldi berean erabiltzea) eta librea 

zen. Rubatoa maiz erabiltzen zen (tempoari zehatz-mehatz egokitzen ez zaion 

erritmoa). Barrokoarekin eta Klasizismoarekin alderatuta, handitu egin ziren 

moteltasuna eta azkartasuna. 

● Testura: lagundutako melodiaren baliabidea erabiltzen zen; kontrapuntuzko 

estiloa, oso gutxi. 

● Melodia: erregulartasun klasikotik askatutako esaldiak errazago idazten ziren, 

legeei eta arauei jarraitu gabe; sentimenduaren adierazpen hutsak ziren. 

Askotan, herri-doinuetan inspiratutakoak. 

● Harmonia: akorde berriak erabiltzearen ondorioz, tonu-argitasun txikiagoa dago 

Klasizismoan baino. Disonantzia eta kromatismoa askatasun handiagoz 

erabiltzen ziren, adierazpena aberasteko asmoz. Kadentziak ez ziren hain 

ohikoak, eta ez dira klasizismoan bezain argiak. 

● Formak: konpositore erromantikoak adierazpide hobea aurkitzen zuen forma 

txikietan. 

o Klasizismoaren formak erabiltzen jarraitzen zen, baina zurruntasun eta 

zehaztasun gutxiagorekin. Konpositoreak gutxiago arduratzen ziren 

arauez, eta askoz gehiago eduki adierazkorraz. 

o Piano-akonpainamendua zuten ahots-pieza txikietarako (lieder), piano-

forma txiki askeetarako eta mugimendu bakarrerako zaletasuna agertu 

zen. 

o Forma sinfoniko berriak agertu ziren: poema sinfonikoa eta 

kontzertuaren obertura. Oro har, konpositore erromantikoak 

garapenerako gustua galdu zuen eta nahiago zuen forma handiak atal 

berriak gehituta konposatu. 

o Operaren garapen handia izan zen, Wagnerren dramara iritsi arte. 

 

● Instrumentazioa eta orkestrazioa: 

 

o Orkestrako instrumentuetan, hobekuntza tekniko garrantzitsuak gertatu 

ziren, batez ere haize-instrumentuetan: pistoiak metalezko 

instrumentuetan, Boehm sistema zurezko instrumentuetan, etab. Horrek 

aukera ematen zuen hatz-joko erosoagoak eta arinagoak egiteko, ordura 

arte jo ezin ziren trilloak egiteko, nota batzuk jotzeko hainbat aukera 

izateko, afinazioan hobekuntzak izateko eta erregistroak handitzeko. 

o Orkestra erromantikoak musika-tresna berriak zituen (adar ingelesa, 

harpa, perkusio gehiago, etab.), eta, batez ere, instrumentuak 

konbinatzeko modu berriak. Orkestrazio-metodoak idatzi ziren, lehen 

aldiz (Berlioz). 

o Pianoa izan zen musika-tresnarik gogokoena. 
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Ahots-musika Erromantizismoan 

 

Erromantizismoan, lieda eta opera izan ziren gehien konposatu ziren eta arrakastarik 

handiena izan zuten musika kantatuaren generoak. 

Lieda  

Lieda (pluralean, lieder) ahots bakarlarirako kanta da, pianoarekin lagunduta 

interpretatzen dena. Poesia eta melodia uztartzeko forma intimoa eta sinplea da. 

Alemanian kokatu behar dira liedaren jatorria eta egituraren sorrera: 

● Zenbait aitzindariren ondoren (Mozart, adibidez), Beethoven izan zen liederrak 

sortu zituen lehena, musika eta letra elkartuta  An den abwesenden Geliebten 

(Maitale absenteari) zikloan. 

● Franz Schubert (1797-1828) 

 

 
 

o Lied erromantikoaren asmatzailetzat hartu dute (600 bat abesti 

konposatu zituen). 

o Horietako batzuk zikloka antolatzen dira: Errotari ederra, Neguko bidaia 

eta Zisnearen kantua. Jorratutako gaien artean, hauek daude: heriotza, 

nostalgia, abiatzea eta naturaren sentimendua. 

o Bere liederren ezaugarri nagusiak hauek dira: melodiak konposatzeko 

erraztasuna eta funtsezko hiru elementuen bat-egite perfektua (testuak, 

melodiak eta pianoak sortzen duen klima). Testuan adierazitako edozein 

irudik edo pentsamenduk aurkitzen du bere isla musikan. 

o Gehienek forma estrofikoa dute: melodia bera testuaren ahapaldi 

guztietarako. 

 

● Robert Schumann (1810-1856) 

 

 
 

o Scumannen lieder onenetako gehienak 1840. urtearen inguruan 

konposatuak dira, hau da, ezkondu osteko lehen eta bigarren urtekoak. 

https://www.youtube.com/watch?v=_YeITW9A8Rk
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o Literatura-prestakuntza bikaina zuenez, Schubertek baino testu 

aproposagoak aukeratu zituen. 

o Lieder-ziklo garrantzitsuenen artean, hauek daude: Poetaren maitasuna, 

Emakumearen maitasuna eta bizitza, Mirtoak, Maite-udaberria, etab. 

o Formak melodia berri bat egokitzen du testuaren ahapaldi bakoitzera. 

o Pianoa ez da mugatzen bigarren planoan laguntzera. Pertsonaia bizia da, 

melodiatik eta testutik bereizezina. 

 

● Johannes Brahms (1833-1897) 

 

 
 

o Brahmsen liederrak (150 inguru) Schuberten eta Schumannen ondorengoak 

dira. 

o Askok egitura estrofikoa dute. 

o Herri-kantaren eragin argia erakusten dute. 

o Magelone da haren ziklo garrantzitsuenetako bat. 

 

● Hugo Wolf (1860-1903) 

 

 
 

 250 liederretan, gorenera eraman zuen testuaren, kantuaren eta pianoaren 

arteko nahasketa. Espainiako abestien liburua eta Italiako abestien liburua dira 

haren ziklo garrantzitsuenetako bi. 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RwU9-RiViLc
https://www.youtube.com/watch?v=7E35B766dS0
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Musika-antzerkia XIX. mendean 

 

XIX. mendeko opera Giuseppe Verdiren (1813-1901) eta Richard Wagnerren (1813-

1893) inguruan garatu zen. Gizon horiek opera-generoaren bi kontrako ikuspegi 

adierazten zituzten: hegoalde latindarrekoa eta katolikoa bata, eta iparraldeko 

protestantea bestea. 

Opera erromantikoa esparru ezin hobea izan zen musika-baliabide berriak probatzeko, 

mezu eszenikoa publikoarengana hobeto iristeko. 

XIX. mendea operaren urrezko mendea izan zen. Erromantizismotik datoz gaur egun 

antzezten diren opera gehienak. 

 

Italiar opera 

XIX. mendeko opera italiarraren ezaugarri nagusiak hauek dira: 

● Melodia ondo egituratuak 

● Nolabaiteko azalkeria 

● Koruak gero eta garrantzi handiagoa izatea 

Italiako konpositore nagusien artean, Rossini eta Verdi nabarmentzen dira. 

 

Alemaniar opera 

Weberrek (1786-1826) Italiako eraginaren kontra erreakzionatu zuen. Opera 

erromantiko alemanaren sortzailetzat hartzen da. 

Wagnerrek (1813-1883), operaren helburuei buruzko gogoeta egin ondoren, bere 

musika-idealak hainbat lan teorikotan azaldu zituen: “Artea eta iraultza” eta 

“Etorkizuneko artelana”. Berarentzat, drama musikalaren helburua gizakiaren 

sentimenduak adieraztea zen eta operen gaiak mito eta kondaira germanikoetatik hartu 

behar ziren. 

Frantziar opera 

Erromantizismoaren lehen uneetan, Paris izan zen Europako ia opera guztiaren ardatza; 

batez ere Italiako eta Alemaniako operak errepresentatzen ziren. 

Hiru dira Frantzian Erromantizismoan gertatzen diren opera-fenomenoak: 

● Erdi-mailako gizarte-klaseak opera berri bat eskatzen zuen: opera handia. 1820. 

urtearen inguruan sortu zen eta luxu eszenografiko eta jantzi handiko estiloa 

zuen ezaugarri. Orkestra- eta koru-masa handiak erabiltzen ziren, eta gai 

heroikoak eta historikoak lantzen zituzten. Azaleko lanak ziren, eta  jendeak txalo 
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erraza ematea bilatzen zuten. Opera-mota horretako konpositoreen artean 

Meyerbeer eta Berlioz nabarmendu ziren. 

● Opera komikoak aldatzen jarraitu zuen eta jende burgesarentzako 
entretenimendua bilatzen zuen. Opera komikoa opera handitik bereizten zuten 
ezaugarrien artean, hauek aipa ditzakegu: baliabide apalagoak erabiltzea 
(kantari gutxiago, orkestra txikiagoak), komediako edo drama erdi-serioko 
argumentuak izatea, ahozko elkarrizketaren erabilera eta melodia barregarri eta 
herrikoietan oinarritutako musika-hizkuntza sinpleagoa erabiltzea. 

● Opera lirikoa: opera handiaren harrokeriari aurre egiten saiatu zen. 
Argumentuak gizarte burgesaren maitasun-gaiak ziren, graziarekin adieraziak. 
Opera-estilo horretan arrakasta handia lortu zuten autoreak hauek dira: Gounod 
(1818-1893), Massenet (1842-1912) eta Camile Saint-Saëns (1835-1921). 

 
Espainiar opera 
 
Operaren alorrean, garai hartako konpositore espainiarrak ezin ziren italiarrekin lehiatu, 
eta zarzuela berrezartzeari ekin zioten. Musika eszenikoaren generoa da zarzuela, eta 
herria du hartzaile eta kontsumitzaile nagusia. Hauek ziren genero honen ezaugarri 
adierazgarrienak: 

● Ekitaldi bakarra eta izaera dibertigarria 
● Azaleko gaiak eta arinak, inolako garrantzirik gabeak, eguneroko errealitateko 

egoerak 
● Pertsonaia-kopuru txikia (3tik 5era): auzoko pertsonaiak, hala nola txuloak, 

langileak, etab. 
● Eszenatokia: kaleko bizitza arruntaren isla 
● Ahozko elkarrizketak  
● Musika herrikoia: ezaguna entzulearentzat 

 
 

 

 

Musika instrumentala Erromantizismoan 
 

Pianoa izan zen XIX. mendeko instrumentu nagusia. Behin betiko ordeztu zuen klabea, 
eta beste edozein instrumenturen gainetik egin zuen distira. Hobekuntza teknikoek 
sonoritate indartsu eta moldagarria zuen tresna bihurtu zuten pianoa. Egokia zen, bai 
formatu txikiko interpretazioetarako, bai kontzertu sinfonikorako. 

Suitea eta kontrapuntu-formak ia desagertu egin ziren XIX. mendeko piano-
errepertoriotik. Beethovenen ondoren, konpositoreek kontzertu eta sonata gutxiago 
idatzi zituzten pianorako, baina estilo berri ugari agertu ziren: pieza libreak, ia 
inprobisatuak eta inolako formarik gabeak. 

XIX. mendean,  ganbera-musika ez zen Klasizismoan bezainbeste erabili. Musikagile 
erromantikoek uste zuten ganbera-musikak haien adierazpen-beharrak mugatzen 
zituela. 
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Garai hartan, orkestrak eta forma sinfonikoek garapen handia izan zuten. 
Orkestrazioaren teknikak bultzada handia jaso zuen Berliozen, Wagnerren eta Rimsky-
Korsakoven lanekin. XIX. mendeko musika sinfonikoa bi bide paralelotatik joan zen, biak 
erromantikoak: 

Korronte kontserbadorea: klasizismotik jasotako egituren barruan gusturago zegoen, 
musika absolutu eta hutsean oinarritua. Mendelssohn eta Brahms dira joera horren bi 
ordezkari garrantzitsuak. 

Korronte berritzailea: eragin handiagoa izan zuten haiengan literaturaren ideiek eta 
musikarekin zerikusirik ez duten gaiek. Korronte honetan zegoen Berliozek, Lisztek eta 
Wagnerrek idazten zuten musika programatikoa. 

Erromantizismoan erabiltzen dituzten forma sinfonikoak: 

● Sinfonia: sonata formak musika sinfonikoaren oinarrizko forma izaten jarraitu 
zuen. Hala ere, egitura hori gero eta askatasun handiagoz tratatu zuten 
konpositore erromantikoek, eta gero eta garrantzi handiagoa izan zuten 
elementu programatikoek. 

● Kontzertua: batez ere piano, biolin eta biolontxelorako kontzertuak. Haren 
hedadura handitu egin zen kontzertu klasikoaren aldean. Bi joera ikus daitezke 
kontzertu erromantikoan: lehena, orkestrako elementu sinfonikoari garrantzi 
handiagoa ematen ziona (Beethoven eta Brahms); eta bigarrena, garrantzi 
handiena solistari ematen ziona, orkestraren gainetik (Liszt eta, batez ere, 
Chopin). 

● Poema sinfonikoa: izaera poetiko-literarioko lana da eta helburua da sentsazioak 
piztea edo musikaren bidez eszena bat deskribatzea. Normalean, mugimendu 
bakarra izaten du eta orkestrarako idatzita dago. 
Terminoa Franz Lisztek erabili zuen lehen aldiz. Poema sinfonikoan, bere 
adierazpiderik onena aurkitu zuen musika deskribatzaileak. 
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NAZIONALISMOA 

Erromantizismoaren ideietako bat mugarik gabeko askatasuna zen. Alde horretatik, 

esan dezakegu Nazionalismoa Erromantizismoaren ondorioa izan zela. Politikan, nazioek 

beren patua aukeratzeko askatasuna lortu nahi zuten. Herri askok estatua sortzearen 

alde egin zuen, atzerriko edozein menderakuntzatatik hobeto defendatzeko. Hizkuntza, 

kokapen geografikoa, oroimen kolektiboa eta herriak elkarrekin bizitzeko zuen 

borondatea ziren nazionalismo politikoaren sustraietako faktoreak. 

Arlo artistikoan, gizabanakoen askatasuna lortu nahi zen, bere lehentasunekin hobekien 

lotzen ziren ideia estetikoak aukeratzeko. XIX. mendeak neoklasizismo frantsesak 

emandako ideia- eta estilo-batasunaren aurka erreakzionatu zuen. Nazio, eskualde edo 

tokiko tradizioak, kondairak, erromantzeak, abestiak eta dantzak harrobi bihurtu ziren, 

eta artistak bertatik atera zituen bere artearen oinarrizko elementuak. 

MUSIKA-NAZIONALISMOA 

XIX. mendearen erdialdera arte, potentzia handiek (Frantziak, Italiak, Alemaniak eta 

Austriak) izan zuten musika-lidergoa. Gainerako herrialdeek ez zuten haien artea 

garatzeko aukerarik izan. Opera italiarra eta sinfonismo alemaniarra inportatzera 

mugatu zen haien bizitza musikala. 

XIX. mendean, Europako zenbait herrialde haien balio nazionalez jabetu ziren eta saiatu 

ziren atzerriko kultura-eragin guztietatik askatzen. Konpositore nazionalistek herri-

dantzen erritmoetan, abestien moduzko ezaugarrietan, berezitasun harmonikoetan eta 

musika-tresna tradizionaletan oinarritutako musika idatzi zuten. Horrez gain, istorio eta 

kondaira tradizionalen argumentuak erabili zituzten operan. Ondoriorik garrantzitsuena 

sistema tonalaren hegemonia behin betiko haustea izan zen, eskala modalak, aukera 

erritmikoak, tinbre eta kolore berriak, harmonia basatiak eta primitiboagoak 

berreskuratuz. 

Nazionalismoa erabat finkatu zen XIX. mendearen erdialdean. Hortik aurrera, bi aldi 

nazionalista bereiz daitezke: 

● Lehen aldia XIX. mendearen bigarren erdian garatu zen eta ezaugarri guztiz 

erromantikoak izan zituen. Ia obra guztiak Europaren erdialdeko tradizioan 

sortutakoak izan ziren, forma musikal klasikoekin edota erromantikoekin. 

● Bigarrena XX. mendean gertatu zen eta bi korronte izan zituen: bata, lehen 

nazionalismoari eutsi ziona (Errusia), eta bestea, musika-hizkuntza berritzen 

saiatu zena (Falla, Espainian, eta Bela Bartok, Hungarian). 
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ESKOLA NAZIONALISTAK XIX. MENDEAN 

ESKANDINAVIAKO HERRIALDEAK 

Herrialde horietan nabaritu ziren, lehenik, kimu nazionalistak. Mendelssohnek, Lisztek, 

Chopinek eta Wagnerrek balio nazionalak adierazteko eskubidea berresteko beharra 

sentitu zuten. Herri-kantaren, koru-kantuaren, ganbera-musikaren eta forma txikien 

aldeko zaletasuna adierazi zuten ia guztiek. 

Danimarka eta Suedia 

XIX. mendetik aurrera, konpositoreek balio nazionalekiko interesa agertu zuten. 

Musikagile aipagarrienak N. Gade eta C. Nielsen izan ziren. 

Norvegia 

Edward Grieg Norvegiako nazionalismoaren ordezkari garrantzitsuena izan zen. Bira 

luzeak egin zituen, Europan zehar,  zuzendari eta piano-jole bezala. 

Finlandia 

 Finlandiako musikak Europako musikaren eragin txikiagoa izan zuen. Jean Sibelius izan 

zen herrialdeko bizitza musikal ia osoa bete zuen musikaria, beste guztiak eklipsatuz. 

 

ERRUSIA 

Mikhail Glinka eskola nazionalista errusiarraren aitzindaritzat hartzen da. Aberriaren 

sentimendu nazionala adierazten saiatu zen, folklore errusiarrera (erritmo eta 

melodietan) eta aberriaren gai historikoetara itzuliz. Hala ere, azken batean, ez zuen 

lortu erromantizismo alemanetik eta opera italiarretik ihes egitea. 

Bosten taldea 

Taldearen helburua nazionalismo errusiarra atzerriko esklabotzetatik askatzea izan zen. 

Forma klasikoak (sinfonia, sonata, kuartetoa) utzi egin zituzten orkestra-musika 

programatikoaren (poema sinfonikoa) eta musika bokal eta dramatikoaren alde. 

Gehienak familia aberatsetakoak ziren. Ez ziren musikari profesionalak, eta horietako 

batzuek ez zioten inoiz uko egin zeukaten lanbideari. Obra asko bukatu gabe utzi 

zituzten. 

Talde honetakoak ziren: Balakirev, Cesar Cui, Borodin, Moussorgsky eta Rimsky 

Korsakov. 
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Europeistak 

 

Bosten taldearekin batera, San Petersburgoko kontserbatorioan, Anton Rubinsteinen 

inguruan bildutako musikari errusiar batzuk bosten printzipio nazionalisten aurkakotzat 

hartu ziren. Europeisten taldea mendebaldeko musikarekin lotuta egon zen, bereziki 

germaniarrarekin, eta folklorearen erabilera baztertzen zuen. Musikari horien artean, 

hauek aipa ditzakegu: 

● Piotr Ilitx Txaikovski: patetismoa eta sentimentalismoa zituen ezaugarri. Haren 

musika mendebaldekoa zen, Poserromantizismoaren (Erromantizismoaren 

osteko) ildoan. Genero eta estilo guztiak erabili zituen. Hauek dira bere lan 

aipagarrienak: Eugenio Oneguin opera, Beltxargen aintzira, Intxaur-hauskailua, 

Loti ederra eta sei sinfoniak; bereziki, 5. sinfonia eta Patetikoa. 

● Sergei Rachmaninov: pianista aparta eta nazioartekoa izan zen; tradizio 

erromantikoari eutsi zion Errusian, nahiz eta XX. mendean jardun. Bere obra 

ezagunenen artean, Hirugarren sinfonia eta Piano eta orkestrarako 2. kontzertua 

aipa ditzakegu. 

TXEKOSLOVAKIA 

Hauek dira nazionalismo txekiarreko bi musikari nagusiak: 

Bedrich Smetana: Pragako kontserbatorioa sortu zuen eta antzerki nazionaleko 

zuzendaria izan zen, gorreriak kargutik kendu arte. Eroetxe batean amaitu zituen bere 

egunak. Bere musikak baso, ibai, paisaia eta buhameriako elezaharrak aipatzen zituen. 

Berarekin sortu ziren opera, ganbera-musika eta poema sinfoniko txekiarrak. Bere lanen 

artean, nabarmentzekoa da Andregai Saldua opera komikoa. 

Antonín Dvorák: biola-kontzertuak ematetik bizi zen. New Yorkeko eta Pragako 

kontserbatorioetako irakasle eta zuzendari izan zen. Garrantzitsuak dira arlo sinfonikoan 

eta ganbera-musikan egindako ekarpenak. 

INGALATERRA 

Purcelletik aurrera, Ingalaterrak ez zion maila handiko sortzailerik eskaini Europako 

eszenari. XX. mendean, Elgar eta Deliusekin hasi zen fruitu bikainak eman zituen aroa. 

Oro har, biak ziren erromantizismoarekin lotutako konpositore bikainak; nazionalistak 

izan ziren, baina musika ingelesaren defentsa sutsuari dagokionez bakarrik. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=50ZQ6brrYng
https://www.youtube.com/watch?v=tnWR9dtaIMs
https://www.youtube.com/watch?v=Rr1ttqqczsY
https://www.youtube.com/watch?v=XdvbVI6WbQw
https://www.youtube.com/watch?v=QZ7opG4P34U
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ESPAINIA 

Espainiak beste nazio batzuek baino denbora gehiago behar izan zuen Nazionalismoa 

esnatzeko. Nazionalismo espainiarrean, bi etapa bereiz ditzakegu: 

● Lehena, ia mende-aldaketarekin batera, asimilaziokoa izan zen, eta Albénizek eta 

Granadosek ordezkatu zuten. 

● Bigarrena heldutasunarena izan zen, XX. mendean, Fallak ordezkatua. 

Hauek dira garai honetako konpositoreetako batzuk: 

● Felipe Pedrell: bere idatziekin eta aholkuekin,  espainiar musikaren benetako 

bidea, nazionalismoa, markatu zien espainiar konpositore handiei. Eruditu gisa 

baloratu zuten, baina ez konpositore bezala. 

● Enrique Granados: Pedrellen konposizio-ikaslea izan zen eta Europan zehar ibili 

zen kontzertuak ematen. Antzerkian eta musika sinfonikoan ez zuen arrakastarik 

izan, baina bai piano konpositore eta interprete bezala. 

 

ESKOLA NAZIONALISTAK XX. MENDEAN 

XIX. mendean sortutako eskola nazionalistek haien herrietako folklorean sakontzen 

jarraitu zuten XX. mendean. 

ESPAINIA 

Garai horretan, hauek izan ziren musika espainiarraren ordezkari onenetako bi: 

Manuel de Falla  

Manuel de Fallarekin, Espainiako musika instrumentalak berezko nortasuna hartu zuen. 

Mundu osoan errotutako musika espainiarra idatzi zuen. Antzinako moduak erabili 

zituen, bereziki Andaluziako ohiko eskala. Interesa izan zuen Europako korronteetan 

(Debussyren inpresionismoa, Ravelen fintasuna, Stravinskyren neoklasizismoa eta 

Schombergen espresionismoa), eta guztiak espiritu irekiarekin asimilatzen jakin zuen, 

atonalismoan erori gabe. 

Stravinsky eta Bartók bezala, Falla XX. mendeko maisu europarretako bat izan zen, bai 

lehen estilo nazionalistan, bai ondorengo estilo neoklasikoan. 

Joaquín Turina  

Sevillan jaio zen eta musikan aritzeko utzi egin zuen medikuntza. Madrilen ikasi zuen 

(han Falla ezagutu zuen); eta, Parisko Schola cantorumen, berriz ere Fallarekin topo egin 

zuen. Orduan, Fallak konbentzitu egin zuen Andaluziako musika-joeran afiliatzeko, 

Scholan jarraitzen zuen franckismoaren eta wagnerianismoaren ildoa alde batera utzita. 
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27ko belaunaldia 

27ko literatura-taldearekin batera, Espainiako musika berritzen saiatu ziren hainbat 

konpositore-talde sortu ziren mendearen hirugarren hamarkadan. Ravelen eta 

Stravinskyren obraren miresleak ziren, eta nolabaiteko harremanak ere bazituzten 

konpositore frantses batzuekin. Musika purura itzultzea aldarrikatzen zuten, literatura 

eta filosofiarik gabe, baztertu gabe neoklasizismoaren korrontean mugitzen ziren 

esperientzia nazionalistak eta korronte berritzaileagoak, hala nola dodekafonismoa. 

Belaunaldi honetako konpositoreen artean, hauek aipa ditzakegu: Ernesto eta Rodolfo 

Halfter, Federico Mompou, Eduardo Toldrá, etab. 

 

HUNGARIA 

Béla Bartók eta Zoltán Kodály folklore-ikerlariak bihurtu ziren, benetan hungariarrak 

ziren lanak sortzeko. Ikerketa horien ondorioz, Bartókek nazionalismo modernorantz 

aldatu zuen lehen lanetako estilo nazionalista tradizionala. Emaitza izan zen musika-

prozedura modernoenekin bat egiten zuen musika-hizkuntza berria. Hona hemen bere 

obra batzuk nazionalismo-mota horretakoak: 1. laukotea eta lehen opera, Bizarrurdinen 

gaztelua. 

Zoltán Kodály: pedagogo bezala duen garrantzi handiaz gain (berritu egin zituen musika 

irakasteko sistema tradizionalak), lehen mailako konpositorea izan zen, Hary Janos 

opera edo The peacocken bariazioak bezalako obrekin. 

 

TXEKOSLOVAKIA 

Bigarren etapa nazionalistan, Leos Jánacek, Katia Kavanova operaren eta Taras Bulba 

bezalako lan sinfonikoen autorea, eta Bohuslav Martinu izan ziren protagonistak. 

 

AMERIKETAKO ESTATU BATUAK 

Ipar Amerikan, XX. mendean, eskola nazional boteretsua sortu zen; geroago, Europako 

totalitarismoetatik ihesi iritsi ziren maisu handiek indartuko zuten. Musikari horien 

lehen lana Europako teknikak barneratzea eta bertako errealitate kulturalarekin lotzea 

izan zen, bai beltzen jazzarekin, bai zuri protestanteen musikarekin.  

Iparraldean, jazzaren eta Europako sinfonismoaren eragina islatzen zuen musika mota 

garatu zen. George Gershwin izan zen joera horren ordezkari garrantzitsuena. Haren lan 

esanguratsuenen artean, honako hauek aipa ditzakegu: Rapsodie in blue pianorako, 

Amerikano bat Parisen eta Porgy and Bess, afro-amerikarrak eta jazz-gaiak dituen lehen 

opera. Beste konpositore garrantzitsu bat Aaron Copland izan zen; bere estiloa oso 

pertsonala zen eta jazzaren, politonaltasunaren eta folklore amerikarraren aukerak 

konbinatzen zituen. 1950etik aurrera, serialismoa erabili zuen. 

https://www.youtube.com/watch?v=0RL2GwK1lUw
https://www.youtube.com/watch?v=YXyNf38oIp4&list=PLE158F042824568A2
https://www.youtube.com/watch?v=YXyNf38oIp4&list=PLE158F042824568A2
https://www.youtube.com/watch?v=ot8P5sUQ96Q
https://www.youtube.com/watch?v=ss2GFGMu198
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Hegoaldean, Europako konpositore ezagunenak Heitor Villalobos brasildarra eta Alberto 

Ginastera argentinarra izan ziren, biek ere estilo nazionalista praktikatzen zuten, 

testuinguru neoklasikoan. 

 

ERRUSIA 

Folklore errusiarraren balio nazionaletan inspiratu ziren konpositore errusiarren artean, 

hauek aipa ditzakegu: 

● Sergei Prokofiev: haren estiloaren ezaugarriak ziren erritmo-anplitudea, 

pultsazioaren indarra eta harmonia latzak eta ustekabekoak. Hauek dira bere 

lanetako batzuk: Romeo eta Julieta, Peru eta otsoa, Gerra eta bakea eta abar. 

● Dimitri Shostakovich: inoiz erabat utzi ez zuen tradizio tonal batean hezia 

zegoen, bere lanean bi aldi bereiz ditzakegu: 

o Lehenengoan, hizkuntza oso pertsonala erabili zuen, osotasunean tonu-

sistemarekiko leiala, baina sentsibilitate garaikidetik hurbil. Oso obra 

erakargarriak idatzi zituen: Lehen sinfonia (ia Klasizismoaren parodia 

bat), Sudurra opera, Urrezko aroa balleta edo Lady Macbeht Mtsensk-

ekoa opera. 

o 1920ko hamarkadatik aurrera, zentsore estalinisten presioak zirela eta, 

zuzendu behar izan zuen konposatzeko modua. Orduan, hari-laukoteetan 

zentratu zen. 

● Aram Khatchaturian: inspirazioa armeniar folklore herrikoitik zetorkion eta 

saiatu zen gutxiengoaren kultura Errusiako tradizioan integratzen. Soviet 

gorenaren jarraibideen aurka publikoki sorkuntza artistikorako askatasun 

handiagoa eskatzen zuelako bereizi zen. 

● Igor Stravinsky: sobietar tradizio folklorikoak eragin handia izan zuen bere hiru 

balletetan: Suzko txoria, Petrouchka eta, batez ere, Udaberriaren sagaratzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=L31GOE3g4-A
https://www.youtube.com/watch?v=FLIdi6fet8Q
https://www.youtube.com/watch?v=7IEl3ZKq9cQ
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MUSIKA XX. MENDEAN 

BIGARREN MUNDU-GERRARA ARTE 

XX. mendean, komunikabideen garapena erraztu zuten aurrerapen zientifiko eta tekniko 

handiak egin ziren: autoak, trenak, itsasontziak, hegazkinak, soinua grabatzeko eta 

erreproduzitzeko aparatuak, zinema, irratia eta telebista, satelite bidezko komunikazio-

sistemak, etab. Komunikatzeko aukera berri horiek eragin erabakigarria izan zuten XX. 

mendeko musikan. Musikariek zein publikoak erraztasun handia izan zuten munduko 

edozein leku eta unetan egiten zen musika entzuteko. 

Mende hori, arte-arloan, arte-adierazpen gehien bildu ziren garai historikoa izan zen. 

Konpositore gehienek hainbat joera izan zituzten, bata bestearen atzetik edo aldi 

berean. Hunkigarritasunaren kontra erreakzionatu zen, soinu-elementuei haien kabuz 

balioa eman nahian, ez gauzak adierazteko. Helburua izan zen soinuaren legeetan 

oinarritutako arte intelektualagoa, abstraktuagoa, objektiboagoa eta garbiagoa sortzea. 

MUSIKA-HIZKUNTZAN IZANDAKO ALDAKETAK 

Erritmoa 

Oso aberatsa izan zen. Hauek izan ziren aldaketa horien iturburuak: 

● Bizitza modernoaren, Europaz kanpoko musikaren, jazzaren, gregorianoaren edo 

Erdi Aroko motetearen erritmo libreetan inspirazioa bilatzea 

● Ohiko metrika uztea: bost, zazpi, hamaika edo hamahiru denboratan 

oinarritutako konpasak 

● Polirritmoen erabilera: bi erritmo edo gehiago batera egitea 

Tonalitatea 

● Eskala kromatikoaren hamabi soinuak modu librean erabiltzeko joera, zentro 

tonalaren sentsaziotik ihesi 

● Erdi Aroko edota musika exotikoaren berezko eskalekiko interesa, sonoritate 

berrien bila 

● Bi tonalitateren (bitonalismoa) edo gehiagoren (politonalismoa) nahasketa 

Melodia 

Melodian ikuspegi berriak agertu ziren: 

● Esaldi erregularrak eta errepikapenak saihestea 

● Noten arteko jauzi handiak 

● Giza-ahotsa musika-tresna bezala tratatzea 

● Tinbre-doinuak sortzea: soinu-progresioen arteko erlazioak tinbrearen mende 

daude, ez altueraren baldintzapean. 
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Harmonia 

Mendearen hasieratik baztertu egin ziren harmonia klasikoaren oinarriak, eta jokabide 

hauek nagusitu ziren: 

● Bertan behera uztea akordeak eraikitzeko ohiko sistema 

● Tarteen eta disonantzien erabilera oso konplexua 

● Beste eskala batzuetatik (zaharrak, exotikoak, ekialdekoak, etab.) datozen 

akordeak erabiltzea 

Testura 

Oro har, testura kontrapuntistikoa berreskuratzeko joera egon zen. 

Orkestrazioa 

Musika garaikidea berrikuntza gehien eman dituen arloetako bat izan zen: 

● Musika-tresna bakoitza bere nortasunarekin nabarmentzea zen helburua. 

Instrumentu tradizionalen muturreko erregistroak bilatzen ziren, haienak ez 

ziruditen soinu-efektuak lortzeko. 

● Musika-tresna elektroniko berriek tinbre guztiz berriak agertzea ekarri zuten. 

● Perkusio-instrumentuak eta haien orkestrako funtzioak ugaritu egin ziren. 

● Zarata sartu zen musikan, baita eguneroko bizitzatik ateratako soinuak ere. 

Beste berrikuntza batzuk 

● Musika sinfonikoa: XIX. mendeko forma sinfonikoak erabiltzen jarraitu zen, baina 

malgutasun handiagoz. Musika programatikoarekiko interesa gutxitu egin zen. 

● Ganbera-musika berpiztu egin zen. Musika-tresnen talde ohikoenak hauek izan 

ziren: hari-laukotea, ganbera-orkestra (haria bakarrik edo beste instrumentu 

batzuekin). XVII. mendeko haize-taldeak erabili ziren berriro. 

● Pianorako musika egonkortu egin zen hainbat musikari garrantzitsurekin: 

Debussy, Ravel, Bartok, Satie, etab. 

● Antzerki musikala ahuldu egin zen: XX. mendea aurreko mendeko opera-

errepertoriotik bizi izan zen, beste biderik aurkitu gabe. Horrek ez du esan nahi 

opera serioan ez zela lan garrantzitsurik izan: Debussyren Pelleas et Melisande, 

A. Bergen Lulú eta Wozzek, etab. 

● XX. mendea balletaren mendea izan zen eta musikagile hauek landu zuten 

genero hori: Stravinsky, Ravel, Hindemith, Roussell, Falla, Milhaud, Shostakovich, 

Poulenc…. 

● Zinemako musika agertu zen: Copland, Willians, Prokofiev, Honneger, Auric, 

Poulenc, etab. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=74WyN3F0u4k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=74WyN3F0u4k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=74WyN3F0u4k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=jVmWimEX1gw
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II. MUNDU-GERRARA ARTEKO MUSIKA-KORRONTEAK 

II. Mundu-Gerrara arteko musika-korronteak izan ziren herentziarekiko hausturaren eta 

modernitate musikalaren erantzule nagusiak. 

INPRESIONISMOA 

XIX. mendearen azken urteetan, tonalitatearen eta formaren baliabide klasikoak 

agortzen ari ziren. Egoera horretan, Debussyk eta Schömbergek musika-berrikuntza 

egitea proposatu zuten, eta bakoitzak irtenbide bat aurkitu zuen. Debussyk 

inpresionismo musikalarekin erantzun zuen eta Schömbergek, geroago, 

espresionismoarekin. 

Musikaren inpresionismoa sortu zen hitzaren sonoritatea bilatzen zuten poeta 

sinbolisten eraginez, hitzaren esanahia edozein izanik ere. Musikan, pinturan baino 

geroxeago hasi zen inpresionismoa. 

Hauek izan ziren inpresionismo piktorikoaren ezaugarri bereizgarriak: 

● Obretan, argia eta kolorea funtsezko elementuak ziren; perspektiba eta 

objektuen profilak markatzen zuen pintura-lerroa baztertzen zen. 

● Ez zegoen ez kolorerik ez objektuen formarik, nahasi gabe bata bestearen 

ondoan jarritako kolore-masak baizik. Ikuslearen erretinan egiaztatzen zen 

koloreen nahasketa. 

Musika-inpresionismoaren ezaugarriak 

Pinturaren antzera, musika inpresionistak zehaztasunik eza bilatzen zuen. Garai 

horretako musikak ez zuen natura deskribatu edo imitatu nahi, entzulea erakarri nahi 

zuen musikak transmititu nahi zituen zentzumenezko inpresioekin. Lan inpresionistak 

amets, euri edo lanbro baten bidez bezala ikusi behar ziren. Sentsazio hori lortzeko, 

musikari inpresionistek hainbat baliabide erabili zituzten: 

● Erritmoa zehaztugabea, irregularra eta askotarikoa zen. 

● Beste eskala-mota batzuk erabiltzen ziren, hala nola ekialdeko eskalak, 

exotikoak, antzinako modu grekoak edo Erdi Aroko elizakoak. 

● Melodia errezitatua zen, eta etengabe aldatzen ari zela ematen zuen, obra 

amaituta ez balego bezala. 

● Hautsi egin zen harmonia klasikoaren sistemarekin. Hainbat sonoritate gertatzen 

ziren, baina batek bestea menderatu gabe. Akorde bakoitzaren kolorea eta 

sonoritatea zen interesgarriena. 

● Obrak atal independenteen loturaren bidez eraikitzen ziren. 

● Orkestrako instrumentuak sonoritatearen arabera erabiltzen ziren. 

Inpresionismoaren goraldia oso laburra izan zen: esan liteke Debussyrekin hasi eta 

amaitu zela. Hala ere, Debussyren eta Inpresionismoaren eragina izugarria izan zen 

mendearen lehen laurdenean. Ravel bezalako musikari asko Debussyren 

inpresionismoaren eraginpean egon ziren. 
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ESPRESIONISMO ATONALA 

Hasiera batean, mugimendu pintorikoa  izan zen, baina laster zabaldu zen arte 

guztietara. Alemanian garatu zen, 1905etik aurrera. Espresionismoak barneko 

inpresioak edo iritzi subjektiboak irudikatu nahi zituen. Korrontearen gai nagusia gizaki 

bakartua eta alienatua zen, ezarritako ordenarekin haserretua. 

Arte espresionistak sentimenduen intentsitate handia eta adierazpen iraultzaileak 

zituen ezaugarri: oldarkorra zen distortsionatutako barne-errealitatea adierazteko. 

Schönbergek eta bere ikasle ugarietako bik (Berg eta Webern) Vienako 2. Eskola sortu 

zuten. 1910etik 1925era bitartean nagusitu zen mugimendu espresionistaren musika-

ordezkari nagusiak izan ziren. 

Arnold Schönbergen obran hiru aldi bereiz ditzakegu: 

● Garai tonala. Erromantizismoaren amaieran konposatu zituen lehen lan 

esanguratsuak: Gau eraldatua eta Gurrelieder. Lan horietan, tonalitatea ez da ia 

hautematen modulazioak etengabe erabiltzen dituelako. 

● Garai atonala. Uko egin zion eskala kromatikoaren hamabi soinuen arteko 

hierarkiari eta denei garrantzi harmoniko bera ematen zien. 

● Garai dodekafonikoa. Atonalitate libre batetik dodekafonismoaren sistema 

berrira igaro zen. 

 

Europan XX. mendearen lehen hamarkadan sortu zen musika-estiloa da atonalitatea: 

harmonia klasikoko funtzio tonalak utzi eta eskala kromatikoko graduen autonomian 

oinarritzen den musikaren ezaugarria. Dodekafonismoaren aurretik erabilitako estiloari 

atonalitate librea deitzen zaio. Dodekafonismoa eskala kromatikoko hamabi notak haien 

arteko hierarkiarik ezarri gabe erabiltzen dituen sistema da. Sinonimoak ez badira ere, 

batzuetan dodekafonismoa eta serialismoa baliokidetzat erabili dira. Serialismoa 

serieen erabileran oinarritzen den konposizio-sistema da eta dodekafonismoa hartu ohi 

da lehen serialismo-formatzat. Serialismoaren eta dodekafonismoaren arteko funtsezko 

bereizketa honetan datza: printzipio seriala hainbat musika-parametrotan aplika 

daiteke (erritmoa, dinamika, tinbrea, etab.), eta ez noten altueran bakarrik, jatorrizko 

dodekafonismoak proposatzen zuen bezala. 

 

FUTURISMOA 

Makinismoa ere esaten zaio. Makina boterearen eta energiaren sinbolo gisa 

proposatzen zen, eta zientziak eta teknikak artistarengan eta idazlanean eragina izatea. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=80kP5sbWkic&t=2s
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Luigi Russolo izan zen konpositore futurista nagusia. 1913ean, Zarataren artea agiria 

argitaratu zuen. Bertan, azpimarratzen zuen beharrezkoa zela bizitza modernoaren 

askotariko soinuak hartzea, musika bidez lantzeko. Milanen, ur-hodiak, motorrak, 

helizeak, hauspoak, txilibituak eta abar entzuten ziren kontzertu ospetsu bat zuzendu 

zuen. Porrot egin arren (pertsona batzuk zaurituta gertatu ziren), ideia beste autore 

batzuek jaso zuten eta beste era batera erabili zuten, adibidez: Honneggerren Pacific 

231 eta Charpenterren Etxe orratzak. 

Futurismoak berrikuntza tekniko batzuk dakarzkio musikari: 

● Klusterrak: ukabilekin, besaurreekin eta abarrekin pianoan egindako nota-

masak, soinu masiboak eta perkusio-efektuak sortzeko (Henry Cowell). 

● Prestatutako pianoa: pianoan efektu erakargarriak lortzen saiatzen da soketan 

hainbat elementu jarrita (torlojuak, azkoinak, iltzeak, taulak, etab.) eta horrela 

tinbrearen jatorrizko ezaugarriak aldatzen dira (John Cage). 

 

MIKROTONALISMOA 

Mikrotonoa semitono bat baino distantzia txikiagora dauden soinuak erabiltzen dituen 

musika da. Horrela, giza entzumenak tonu-erditik haratago entzuteko duen gaitasuna 

aprobetxatzen da. Mikrotonoen erabilerak sonoritate berriak ekarri zituen, ordura arte 

ulertezinak, musikaren historian aro berri bati atea ireki ahal izateko.  

Mikrotonalismoaren obrak interpretatzeko tresna egokiak sortu ziren, eta musika-

notazio berria asmatu zen soinu berriak idatzi ahal izateko. 

NEOKLASIZISMOA 

Gerra arteko musikaren korronte nagusietako bat izan zen: publikoarekiko harremanak 

berrezartzeko ahalegina. Lehen Mundu Gerraren ondoren, pentsamenduan eta artean, 

ordenarako dei moduko bat sortu zen Europan. Uste zen musikaren sorkuntzan urrunegi 

joan zela eta bidean geldialdi bat egin behar zela gainditutzat jo ziren tradizioko 

elementu batzuk berriz aztertzeko. 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1xSAPzD79_I
https://www.youtube.com/watch?v=1xSAPzD79_I
https://www.youtube.com/watch?v=vLkg-duiFsE
https://www.youtube.com/watch?v=jRHoKZRYBlY
https://www.youtube.com/watch?v=jRHoKZRYBlY
https://www.youtube.com/watch?v=jRHoKZRYBlY
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BIGARREN MUNDU-GERRATIK AURRERA 

XX. MENDEKO MUSIKA 

 

Bigarren Mundu-Gerratik aurrera, musikaren bi fase oso desberdin bereiz ditzakegu: 

● Lehen fasea (1950-70). Lau joera nagusi agertu ziren: serialismo integrala, 

musika konkretua, musika aleatorioa eta musika elektronikoa. 

o Konpositore batzuk neoklasikoek egindako bideei jarraitzen saiatu ziren, 

eskema tonalak eta modalak mantenduz. 

o Publiko kultuak bizkarra eman zion musika egiteko modu erradikal horri, 

eta itzuli egin zen iraultza gutxiagoko musiketara.  

o Abangoardiako musika garaikidea zirkulu elitistetan sartu zen eta 

mezenas publiko edo pribatuei esker bizi izan zen. 

o Bitxia zen konpositore bat estilo edo teknika bakar bati atxikitzea. Estilo 

batetik bestera aldatu ohi ziren edo bat baino gehiago praktikatzen 

zituzten, aldi berean. 

o Tinbrea eta erritmoa garai hartako musikarien obsesioak izan ziren. Alde 

batera uzten ziren melodia, gaia, harmonia eta fraseatze musikalaren 

kontzeptu tradizionalak. 

o Tresna tradizionaletatik tinbre berriak atera behar ziren, eta horretarako 

teknika desberdinekin jotzen ziren. Ahotsean efektu fonikoak, tinbrikoak 

eta dinamikoak bilatzen ziren, melodia eta esaldi tradizionalen ordez. 

● Bigarren fasea (1970-90). Esperientzia ez hain erradikalak izan ziren, tradizioaren 

balorazio positiboagoarekin. Espezializazio gutxiagoko publiko gehiagorekin 

harremanak izaten saiatzen zen. 

 

SERIALISMO INTEGRALA 

Serie dodekafonikoaren printzipioa (hasiera batean altuerak baino antolatzen ez 

zituena) soinuaren gainerako parametroetara hedatzea zen: iraupena, dinamika, 

tinbrea, artikulazioa, etab. 

Erabat antolatutako musika sortzen zen, erabat kalkulatua, non nota bakoitzak —soinu-

puntu bakoitzak— zentzu hertsia baitzuen; horregatik, «puntillismo» terminoa ere 

aplikatzen zaio. 

P. Boulez, K. Stocen, L. Nono eta O. Messiaen izan ziren korronte horren sortzailerik 

adierazgarrienak. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cD2SwVZBI80
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MUSIKA ZEHATZA 

Musika-adierazpenerako modu berri bat izan zen, musikan erabil zitezkeen soinuen 

gama zabaldu nahi zuena, errealitatetik zuzenean jasotako soinuak musikalki antolatuz. 

Bestela esanda, zinta magnetofonikoetan grabatutako eta laborategietan prozesatutako 

soinuetatik sortutako musika zen, tinbrea, dinamika, tesiturak eta abar aldatuta. 

P. Schaeffer eta P. Henry dira musika-adierazpen honen ordezkari nagusiak. 

 

MUSIKA ELEKTRONIKOA ETA ELEKTROAKUSTIKOA 

Musika elektronikoan, erabiltzen ziren soinuak sintesi bidez soilik sortzen ziren; eta 

musika elektroakustikoan, tresna klasikoek sortutako soinuak eta elektronikoki 

sortutako beste batzuk konbinatzen ziren. 

Hona hemen musika elektronikoari buruzko ideia garrantzitsu batzuk: 

● Instrumentu tradizionalek eta interpreteek zailtasuna izaten zuten partituren 

adierazpenak soinu bihurtzeko. 

● Konpositoreek tinbre berriak bilatzen zituzten: musika-tresna tradizionalek 

sortutako soinuek ez zuten balio. 

● Partiturak garrantzia galdu zuen euskarri bezala, lan gehienak euskarri 

magnetikoan grabatzen baitziren. 

MUSIKA ALEATORIOA 

Obra osatzen zuten elementuren bat interpretearen erabaki librean uzten zuen 

konposizio-prozedura zen. Interpreteak konpositorearen proposamena aldatzen zuen 

musika-obraren interpretazio bakoitzean. 

Musika aleatorioa dena finkatu nahi zuen serialismo integralaren kontrako erreakzioa 

izan zen eta horregatik interpreteari sorkuntzan parte-hartze handiagoa ematen 

zitzaion. 

Musika aleatorioaren lehen adibide modernoa pianorako Kanbio-musika da, 1951ean J. 

Cage amerikarrak konposatutako lana. 

Musika aleatorioak notazio malguago eta plastikoago baten beharra nabarmendu zuen. 

Estilo ugari sortu ziren, autore bakoitzaren beharrei zegozkienak; eta, beraz, obra 

bakoitza hasi aurretik jarraibideen beharra sortu zen, jotzaileari azaltzeko nola 

interpretatu behar zen notazio tradizionalari arrotz zitzaion guztia. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rI33dVLLpRA&list=PLY5BIVw57Ny_fVYsoWQrNOtza65Aebe0E&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=CPGxiWssKbI
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MUSIKA ESTOKASTIKOA 

Musika estokastikoak probabilitateen kalkulu matematikoa eta ordenagailuak 

erabiltzen zituen konposizio-prozesurako. Musika-mota horren aitzindaria Iannis 

Xenakis izan zen. Metastasian (1953), matematika-probabilitatearen teoria aplikatu 

zuen; ondoren, Pithoprakta eta Achorripsis lanak sortu zituen eta gero, ST/10-1, 080262 

eta Eonta. 

 

MILURTEKOAREN AMAIERA: 1970-1990 

Esperimentazioarekiko nekea agertu zen, musika-balio tradizionalak berreskuratzeko 

joerarekin lotuta. Konpositore askok galdu zuten publikoa berreskuratzeko asmoarekin 

lan egin zuten. Publikoarengana hurbiltzeko saiakera horietako bat musika minimalista 

izan zen.  

Musika minimalista: musika-baliabide gutxi erabiltzean eta formula melodiko errazak 

behin eta berriz errepikatzean oinarritzen zen. Errepikapen bakoitzean, aldaketa txiki 

batzuk egiten ziren, musika pixkanaka eraldatzen joateko. Musika egiteko modu horren 

ordezkari garrantzitsuak dira Steve Reich eta Philip Glass. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZazYFchLRI
https://www.youtube.com/watch?v=IzUPAMY2A8k
https://www.youtube.com/watch?v=M73x3O7dhmg

